
ทรัพยากรธรรมชาตแิละสิ่งแวดล้อม
การบรหิารจดัการทรพัยากรน�า้กับการแก้ปัญหาภัยแล้ง

โครงสร้างพืน้ฐาน
รัฐบาลเตรียมรับมือการยุบตัวของถนนในฤดูร้อน-แล้ง

การศกึษา
นกัศึกษาอาชวีะลงพ้ืนท่ีชมุชนช่วยเหลอืผูป้ระสบภยัแล้ง

อ่านต่อหน้า ๔อ่านต่อหน้า ๓ อ่านต่อหน้า ๔

การแก้ไขปัญหาภยัแล้ง

วิสัยทัศน์ประเทศไทย
ปีพ.ศ. ๒๕๕๘ - ๒๕๖๓

มันคง
Stability

มังคัง
Prosperity

ยังยืน
Sustainability

ปีที่ ๒ ฉบับที่ ๑๙ วันที่ ๑ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๕๙

จดหมายข่าวรัฐบาล เทดิทนูสถาบนั
ฝนหลวง น�้าจากฟ้า

เพื่อปวงประชาไทย

ชุมชน สังคม
มาตรการช่วยเหลือผู้ประสบภัย

โดย กปน. และ กปภ.

วทิยาศาสตร์และเทคโนโลยี
การใช้ภาพถ่ายดาวเทียม

ในการตรวจจับไฟป่า

อ่านต่อด้านใน

ประชารัฐ รวมหวัใจ สู้ภยัแล้ง
มาตรการป้องกันและแก้ไขปัญหาภยัแล้งแบบบรูณาการ

อ่านต่อหน้า ๕

อ่านต่อหน้า ๘

อ่านต่อหน้า ๑๐

จากการคาดการณ์ว่าจะเกิดปัญหาภัยแล้ง 

ทีร่นุแรงในปี ๒๕๕๙ รฐับาลมุง่มัน่ท�างานในเชงิรกุ 

โดยยึดแนวทางประชารฐัมาใช้ในการแก้ไขปัญหา 

โดยอาศัยความร่วมมือจากทั้งภาคประชาชน  

ภาครัฐ และภาคเอกชน เพ่ือช่วยเหลือพ่ีน้อง

ประชาชนได้อย่างรวดเรว็และย่ังยืน ทัง้น้ี จากการ

ส�ารวจปริมาณน�้าใน ๔ เขื่อนหลัก เมื่อวันท่ี ๑๙  

มกราคม ๒๕๕๙ พบว่ามปีรมิาณน�า้ต้นทนุใช้การได้

รวมกัน ๓,๖๐๑ ล้านลูกบาศก์เมตร ซึ่งน้อยกว่า

ปีก่อนถงึ ๒,๘๗๐ ล้านลกูบาศก์เมตร คาดการณ์

ว่าจะมีเพียงพอส�าหรับเฉพาะการอุปโภคบริโภค

และรักษาระบบนิเวศ ถึงวันที่ ๓๐ มิถุนายน 

๒๕๕๙ เท่าน้ัน อันจะส่งผลกระทบต่อประชาชน 

ในวงกว้าง โดยเฉพาะภาคเกษตรกรรม รัฐบาล

ได้ชักชวนให้พ่ีน้องเกษตรกรหันมาปลูกพืชที่ใช้ 

น�า้น้อย เพ่ือทดแทนการปลกูข้าว โดยมเีกษตรกร

หลายรายประสบความส�าเร็จแล้ว นอกจากน้ี 

รัฐบาลยังเน้นการปลูกจิตส�านึกให้ประชาชน

ร่วมใจกันประหยัดน�า้ โดยจดัท�าโครงการ “ราษฎร์ 

รัฐ ร่วมใจ ช่วยภยัแล้ง” และยังออกมาตรการ

จ้างงานเร่งด่วน เพ่ือช่วยผู้ประสบภัยให้มีรายได้ 

พร้อมจัดโครงการจิตอาสาให้นักศึกษาอาชีวะ

ออกพ้ืนที่ชุมชน เพ่ือช่วยเหลือและถ่ายทอด 

ความรู้ในการประกอบอาชีพให้กับชุมชน

อาชีวะช่วยภยัแล้ง

แก้มลงิ

เกษตรผสมผสาน

เทคโนโลยีตรวจจบัไฟป่า

ประหยัดน�า้

ปลูกพชืใช้น�า้น้อย

กองทพัช่วยเหลือ
ประชาชน

สร้างงานสร้างรายได้

ยดึหลักเศรษฐกจิพอเพยีงขุดบ่อบาดาล

หลุมขนมครก

ฝนหลวง

่ ่ ่่

เพ่ือประชาชน



จากใจนายกรัฐมนตรี
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เรื่องไทยในต่างแดน

ในโอกาสดังกล่าว รมว. กระทรวงการต่างประเทศ  

ได้แถลงถึงวิสัยทัศน์ แผนงาน และความพร้อมของไทย

ในการเป็นประธานกลุ่ม ๗๗ โดยเฉพาะการน�าเสนอ

หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของพระบาทสมเด็จ

พระเจ้าอยู่หัว และการเป็นผู้สร้างสะพานเชื่อมความ

ร่วมมือระหว่างประเทศก�าลังพัฒนาด้วยกัน 

และระหว่างประเทศก�าลังพัฒนากับประเทศ 

พัฒนาแล้ว รวมท้ังระหว่างภาครัฐ เอกชน 

และประชาชน เพ่ือสร้างความเป็นหุ้นส่วน 

ระดบัโลก ในการขบัเคลือ่นเป้าหมายการพฒันา 

ทีย่ั่งยืน ค.ศ. ๒๐๓๐ ตามหวัข้อหลกัของการเป็น 

ประธานกลุ่มฯ ของไทย คือ “จากวิสัยทัศน ์

สูก่ารปฏบิตั ิ: ความเป็นหุ้นส่วนท่ีครอบคลมุ 

ทกุฝ่ายเพือ่การพัฒนาที่ยั่งยืน” โดยประเดน็ 

ทีไ่ทยให้ความส�าคญัและผลกัดนั ประกอบด้วย

(๑) การขบัเคลือ่นความร่วมมอืของการน�าเป้าหมาย

การพัฒนาท่ีย่ังยืน ค.ศ. ๒๐๓๐ ไปสูก่ารปฏิบัติอย่างมี

ประสทิธิภาพ โดยน�าเสนอหลกัปรชัญาเศรษฐกิจพอเพียง

ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เป็นแนวทางเลือก

ส�าหรบัการพัฒนาที่ย่ังยืน

(๒) การส่งเสรมิความร่วมมอืระหว่างประเทศก�าลงัพัฒนา 

(ความร่วมมอืใต้-ใต้) อาท ิการลงทนุเพ่ือการพัฒนา และ ICT

(๓) การขับเคลื่อนความร่วมมือไปสู่เป้าหมายของ 

การเปลีย่นแปลงสภาพภมูอิากาศ และการลดความเสีย่ง

ระดบัโลกอืน่ ๆ

กลุม่ ๗๗ ก่อตัง้ขึน้เมือ่ปี ๒๕๐๗ โดยประเทศก�าลงัพัฒนา  

๗๗ ประเทศ เพ่ือเพ่ิมอ�านาจต่อรองของประเทศก�าลงัพัฒนา

ในสหประชาชาต ิปัจจบุนัมสีมาชกิ ๑๓๔ ประเทศ 

เม่ือวนัที ่๑๒ มกราคม ๒๕๕๙ นายดอน ปรมัตถ์วนัิย 

รฐัมนตรว่ีาการกระทรวงการต่างประเทศ และผู้แทน

พเิศษของนายกรฐัมนตรไีด้รบัมอบต�าแหน่งประธาน

กลุ่ม ๗๗ (G77) วาระปี ๒๕๕๙ อย่างเป็นทางการ  

ณ ส�านักงานใหญ่สหประชาชาติ นครนิวยอร์ก

ไทยก้าวสูก่ารเป็น
ประธานกลุ่ม ๗๗

รมว. กระทรวงการต่างประเทศ รบัมอบต�าแหน่งประธานกลุม่ ๗๗ 

จากใจนายกรัฐมนตรี

วาทะนายกรัฐมนตรี
“...สถานการณ์น�้าเป็นอย่างไร

น�้าในเขื่อน น�้านอกเขื่อน น�้าฝน น�้าท่า

ก็น้อยกว่าปีที่แล้วมาก

วันนี้เราต้องมองให้ครบวงจร 

ทุกมิติ ในเวลาเดียวกัน

เช่น วันนี้รัฐบาลต้องค�านึงถึง

น�้าอุปโภค บริโภค และ

การรักษาระบบนิเวศทางธรรมชาติด้วย 

ก็ขอร้องกัน ขอให้พี่น้องเกษตรกร

ได้เชื่อฟังในค�าแนะน�า

ของเจ้าหน้าที่ หรือภาครัฐ

อันจะท�าให้เป็นประโยชน์ต่อตัวท่านเอง

และ ก็รักษาสมดุลในภาพรวมด้วย...”

พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา  
นายกรัฐมนตรี 

 ถ้อยแถลงนายกรัฐมนตรี

ในรายการ

“คืนความสุขให้คนในชาติ” 

วันศุกร์ที่ ๑๓ พฤศจิกายน ๒๕๕๘

ด้วยความมุ่งมั่นและตั้งใจครับ

พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา

สวสัดคีรบัพีน้่องประชาชนท่ีรกัทุกท่าน

 “๓ ใน ๔ ของเปลอืกโลกเป็นผนืน�า้” จากน�า้ทัง้หมดนี ้

เป็น “น�้ากินน�้าใช้” ส�าหรับมนุษย์ เพียงไม่ถึงร้อยละ ๓  

ในขณะท่ีร่างกายมนษุย์มนี�า้เป็นส่วนประกอบถึงร้อยละ ๗๐ 

ผมอยากให้พ่ีน้องได้เห็นความจรงิของธรรมชาติ เห็นความ

ส�าคัญของน�า้ ว่าเป็นทรพัยากรท่ีแม้มีอยู่มาก แต่น�ามา

ใช้ประโยชน์ได้น้อย นบัวนัย่ิงจะร่อยหรอ เพราะเราผลติ

น�า้เองไม่ได้ แต่ธรรมชาติสร้างน�า้ให้เราครบั

ท้ังโลกก�าลังประสบปัญหา “ภัยแล้ง” เน่ืองจาก

แหล่งน�า้ ภูเขา ป่าไม้ ระบบนิเวศทางธรรมชาติถูกบุกรุก 

ท�าลาย เสียสมดุล ท�าให้ภูมิอากาศเปลี่ยนแปลง และ 

น�า้เริม่จะมไีม่พอส�าหรบัการอปุโภคบรโิภคของมนษุย์

ประเทศไทยเป็นประเทศเกษตรกรรม “ทรพัยากรน�า้” 

จงึเปรยีบเสมือนเส้นเลอืดหล่อเลีย้งประเทศ ขาดซึง่ 

“น�า้ต้นทนุ” แล้ว ปัญหาเชือ่มโยงทัง้ทางเศรษฐกิจและสงัคม 

ก็ตามมา อาทิ เกิดการแย่งน�า้ เหนอืน�า้-ท้ายน�า้ทะเลาะกัน 

ผลผลติตกต�า่ สนิค้าราคาแพง กระทบทกุอาชพี ผมเป็นห่วงทีส่ดุ 

ไม่เพียงพ่ีน้องเกษตรกร แต่รวมทัง้ผูม้รีายได้น้อย หาเช้ากินค�า่ 

อาชพีอสิระไม่มัน่คง ได้รบัผลกระทบทางอ้อมกันถ้วนหน้า 

ความผิดพลาดใน “อดีต” นอกจากการปล่อยปละ

ละเลยให้มกีารบกุรกุผนืป่าของพ่ีน้อง ผูไ้ร้ทีอ่ยู่อาศยัและ

ทีด่นิท�ากินแล้ว ย่ิงไปกว่าน้ัน นโยบายส่งเสรมิการปลกูพืช 

เศรษฐกิจอย่างไร้การควบคมุ ไม่มกีารโซนนิง่ อาท ิยางพารา 

ปาล์ม อ้อย มนัส�าปะหลงั โดยเฉพาะท่ีมนีายทุนหนนุหลงัแล้ว 

กระตุ้นให้เกิดการแผ้วถางป่าสมบูรณ์ ป่าสงวน เป็นท้ัง 

การท�าลายแหล่งต้นน�้าล�าธาร ท้ังท�าให้ฟ้าฝนปรวนแปร 

เป็นเหตุให้เกิดทัง้น�า้ท่วมและภัยแล้ง ยากแก่การป้องกัน 

คอยแต่แก้ไข ใช้งบประมาณไม่มีประสิทธิภาพครับ

 การแก้ปัญหาใน “ปัจจุบนั” รฐับาลให้ความส�าคญั 

ในการสร้างความสมดุล ให้กับการใช้น�้าทั้งระบบ  

(๑) ภาคการผลติ ท้ังเกษตรกรรมและอตุสาหกรรม โดยการท�า 

ฝนเทียม พัฒนาแหล่งน�้า-เข่ือน-ฝาย ขุดลอกคูคลอง  

วางระบบชลประทาน สร ้างแก ้มลิง-บ ่อขนมครก  

ตามแนวทางพระราชด�าริ ปรับพฤติกรรมการเกษตร- 

ไร่นาสวนผสม-โซนน่ิง-ปลกูพืชใช้น�า้น้อย-เกษตรน�า้หยด  

(๒) ภาคครัวเรือน-น�้าอุปโภคบริโภค อาทิ การขุดบ่อ 

บาดาลหมู่บ้าน ประปาชุมชน และ (๓) การรักษาสมดุล 

ทางธรรมชาติ ผลักดันน�้าเค็ม เป็นต้น

การสร้างความย่ังยืน ส�าหรบั “อนาคต” อกี ๑๐ ปี  ๒๐ ปี 

๓๐ ปี ด้วยแผนยุทธศาสตร์การบรหิารจัดการทรพัยากรน�า้ 

แบบบรูณาการทัง้ระบบ ๑๐ ปี ทีข่ยายขอบเขตในมติพ้ืินท่ี 

และเวลา จากการแก้ปัญหาเร่งด่วน อาท ิ(๑) การฟ้ืนฟูป่า 

ต้นน�้า (๒) การบ�าบัดฟื้นฟูน�้าเสีย และ (๓) การจัดท�า 

ฐานข้อมลู-เทคโนโลยีสารสนเทศทรพัยากรน�า้ เพ่ือการบรหิาร 

จดัการและป้องกันภยัพิบติัทางธรรมชาต ิอกีด้วย

อย่างไรก็ตาม การช่วยกัน “ประหยัดน�า้” เป็นมาตรการทีด่ ี

ไม่ต้องลงทุน แต่มีประสิทธิภาพที่สุด ในการอนุรักษ์ให้มี

น�า้ไว้ใช้อย่างยั่งยืน ไม่แล้ง ไม่เหือดแห้งนะครับ 

เพื่อประชาชน
จดหมายข่าวรัฐบาล

2 ปีที่ ๒ ฉบับที่ ๑๙ วันที่ ๑ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๕๙



การศึกษา

แรงงาน สวัสดิการสังคม

ภาครัฐสร้างงานให้ประชาชน ร่วมสู้วิกฤตภัยแล้ง
จากการท่ีประเทศไทยก�าลังเผชิญหนักกับปัญหา

วิกฤตภัยแล้งอยู่ในขณะน้ี รัฐบาลไม่ได้น่ิงนอนใจ  

แต่ได้ตระหนักถึงความรุนแรงของปัญหาดังกล่าว  

จงึได้สัง่การให้ทุกหน่วยงานท่ีเกีย่วข้อง ร่วมกันหาแนวทาง 

ช่วยเหลือประชาชนท่ีได้รับผลกระทบ ให้มีโอกาส

ปรบัเปลีย่นอาชพี สร้างงาน สร้างรายได้ ลดรายจ่าย 

และสามารถด�ารงชีวิตผ่านช่วงวิกฤตภัยแล้งนี้ไปได้

ประชาชนรวมใจ
อาชวีะช่วยชมุชน

นักศกึษาเข้าร่วมกิจกรรม “ศูนย์ซ่อมสร้างเพ่ือชมุชน”

ภยัแลง้ปนีีม้แีนวโน้มทีจ่ะอยูใ่นขัน้รนุแรง สง่ผลต่อ 

การด�ารงชวีติ การประกอบอาชพี รายได้ และสภาพ 

ความเป็นอยูข่องประชาชนจ�านวนมาก กลายเป็นปัญหา

สงัคมและเศรษฐกิจ ซึง่ถอืเป็นภาพรวมของประเทศ 

กระทรวงศึกษาธิการ โดยส�านักงานคณะกรรมการ 

การอาชวีศึกษา ได้รบัมอบหมายจากรฐับาล ให้ด�าเนิน

โครงการช่วยเหลอืและแก้ปัญหาผลกระทบจากภยัแล้ง 

แก่ประชาชน โดยบูรณาการเชื่อมโยงกับกิจกรรม 

การเรยีนการสอน ๒ ลกัษณะ ดงัน้ี

๑. ถ่ายทอดองค์ความรู้ พฒันาชวีอนามยั 

 เสรมิอาชพีท่ีสอง รองรบัสถานการณ์ภยัแล้ง 

๑.๑ ถ่ายทอดองค์ความรู้และพัฒนาทักษะวิชาชีพ 

โดยเฉพาะพ้ืนทีท่ีป่ระสบภัยแล้ง โดยการส่งเสรมิแนะน�า

ให้ประชาชนรูวิ้ธีปลกูพืชทีใ่ช้น�า้น้อย วธีิการบ�ารงุรกัษาดนิ 

และการปลกูพืชเศรษฐกจิพอเพียง

๑.๒ พัฒนาอาชีวอนามัย ยกระดับคุณภาพสินค้า 

และผลติภัณฑ์ของชมุชน เสรมิความรูส้ขุอนามยัเบือ้งต้น  

ร่วมกับสาธารณสขุในพ้ืนที ่ส่งเสรมิการแปรรปูผลติภัณฑ์

พร้อมจ�าหน่าย รวมท้ังให้ความรูก้ารส่งเสรมิการตลาด

๑.๓ ส�ารวจพ้ืนท่ีส�าหรบักักเก็บน�า้ โดยให้สถานศกึษา

ประสานความร่วมมือกับชุมชน และหน่วยงานท่ีมีความ

เก่ียวข้อง

๑.๔ ยกระดับช่างชุมชน โดยการอบรมให้ความรู้ 

ด้านเทคโนโลยีใหม่ เช่น การผลิตน�้าสะอาดเพ่ือบริโภค  

หรอืน�าน�า้ท่ีใช้แล้วกลับมาใช้ประโยชน์ต่อด้วยการบ�าบดั

น�า้เสยี หรอืนวัตกรรมใหม่ ๆ

๒. อาชวีะบรกิารซ่อมสร้างเพือ่ชมุชน (Fix it Center)

 เป็นศูนย์ให้บริการด้านการดูแลรักษา และซ่อมบ�ารุง

เครือ่งมอืการเกษตร ยานพาหนะ อปุกรณ์การประกอบอาชพี 

และเครือ่งใช้ในครวัเรอืน โดยยดือายุการใช้งานของเครือ่งมอื 

มท้ัีงกิจกรรมซ่อมแซม บ�ารงุรกัษาเครือ่งใช้ไฟฟ้า ท่ีช�ารดุ

เสยีหาย โดยไม่คดิค่าใช้จ่าย 

การด�าเนินโครงการขยายบทบาทศูนย์ซ่อมสร้าง

เพ่ือชุมชน (Fix it Center) ส�านักงานคณะกรรมการ 

การอาชีวศึกษา จะเริ่มให้บริการพร้อมกันทั่วประเทศ 

ในเดอืนมนีาคม ๒๕๕๙ เป็นต้นไป ซึง่มนัีกเรยีนนักศกึษา

จาก ๔๒๔ วิทยาลยั เข้าร่วมกิจกรรมจ�านวน ๔๐,๐๐๐ คน 

โดยมีเป้าหมายการจัดตั้งศูนย์เป็นจ�านวน ๑,๐๐๐ ศูนย์ 

โดยคดัเลอืกจากหมูบ้่านท่ีประสบปัญหาภัยแล้งขัน้วิกฤต

จ�านวน ๑,๐๐๐ หมูบ้่าน ซึง่จะมปีระชาชนได้รบัประโยชน์

จากการให้บรกิารน้ีไม่น้อยกว่า ๒๐๐,๐๐๐ คน

ส่ิงท่ีจะเห็นได้อย่างชัดเจนจากการด�าเนินการ 

เ พ่ือช ่วยเหลือและบรรเทาทุกข ์ประชาชนที่ ได ้รับ 

ผลกระทบทั้งในส่วนของนักเรียนนักศึกษาที่มีโอกาส

ปฏบิตังิานจรงิได้เพ่ิมพูนทกัษะวิชาชพี และปลกูฝังความม ี

จิตอาสา ถอืเปน็แบบอย่างทีด่ ีในส่วนภาคประชาชนเอง 

ก็สามารถลดรายจ่าย ซึง่นอกจากลดรายจ่ายในการซ่อม 

บ�ารุงแล้ว ยังเป็นเครื่องมือส�าคัญในการประกอบอาชีพ 

ท�าให้มอีาชพีเสรมิ เพ่ิมรายได้ และมคุีณภาพในการด�ารงชวิีต 

เพ่ือให้ประชาชนคนไทยทกุคนก้าวข้ามผ่านสถานการณ์ภัย

แล้งไปพร้อมกันด้วยด ี

กระทรวงแรงงาน เป็นหน่วยงานท่ีมีภารกิจหลัก 

ในการดแูลพ่ีน้องประชาชน ท้ังแรงงานในระบบและนอก

ระบบ จึงได้มอบหมายให้หน่วยงานในสังกัดกระทรวง

แรงงานเข้าไปดูแลช่วยเหลือประชาชนตามภารกิจของ 

หน่วยงาน อาทิ กรมพัฒนาฝีมอืแรงงานได้จดัให้มกีารฝึก

อาชีพเพ่ือเสริมทักษะ เพ่ือต่อยอดการประกอบอาชีพ  

มีรายได้เลี้ยงตนเองและครอบครัว และกรมการจัดหา

งานส่งเสริมการประกอบอาชีพอิสระ เป็นต้น

โดยได้มกีารบรูณาการโครงการจ้างงานเร่งด่วน และ

กิจกรรมเพ่ือพัฒนาทกัษะฝีมอื เพ่ือบรรเทาความเดอืดร้อน 

ด้านอาชพี จ�านวนเงนิงบประมาณ ๙๕ ล้านบาท ร่วมกับ 

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กระทรวงมหาดไทย เพ่ือบรรเทา 

ความเดอืดร้อนให้ประชาชนทัว่ประเทศ โดยมสี�านักงาน 

แรงงานจังหวัดเป็นหลัก ร่วมกับหน่วยงานในสังกัด 

กระทรวงแรงงาน และหน่วยงานทีเ่ก่ียวข้องในพ้ืนท่ี อาทิ 

กิจกรรมจ้างงานเร่งด่วน เพ่ือช่วยให้มีงานท�า 

เป็นการชั่วคราว ได้รับค่าตอบแทนเป็นค่าจ้างท�างาน 

คนละ ๑๕๐ บาท/วัน เช่น จ้างขุดลอกก�าจัดวัชพืช  

ขุดลอกคูคลอง ก่อสร้างฝายน�า้ล้น เป็นต้น จ�านวนคนละ

ไม่เกนิ  ๒๐ วัน 

กิจกรรมพัฒนาทักษะฝีมือตามความต้องการ 

ของประชาชน เช่น นวดแผนไทย เสรมิสวย การท�าขนมไทย 

การท�าอาหาร เย็บปักถักร้อย ช่างปนู เป็นต้น โดยผูเ้ข้ารบั

การฝึกอบรม จะได้รับเบี้ยเลี้ยงระหว่างการอบรมคนละ 

๑๒๐ บาท/วัน จ�านวนคนละไม่เกิน ๓๐ วัน 

โดยได้เริม่ด�าเนินการแล้วใน ๔๖ จงัหวัด เป็นจงัหวัด

ที่อยู่ในพ้ืนที่วิกฤตลุ ่มน�้าเจ้าพระยา ๑๒ จังหวัด คือ  

ตาก นครสวรรค์ พิจิตร สุโขทัย อุตรดิตถ์ ชัยนาท 

นครนายก นครปฐม ปทุมธานี ลพบรุ ีสงิห์บรุ ีและอ่างทอง  

จงัหวัดชายแดนภาคใต้ ๓ จงัหวัด คอื นราธิวาส ปัตตานี 

และยะลา พร้อมด้วยจังหวัดที่ประสบภัยแล้งทั่วไป 

อกี ๓๑ จงัหวัด 

โดยมีการรายงานผลการด�าเนินงานทั้งหมด ๓๗ 

จงัหวดั รวมทัง้สิน้ ๓๒๒ กิจกรรม และมผีูเ้ข้าร่วมโครงการ

จ�านวน ๗,๘๖๙ คน (ข้อมูลเมื่อ ๓๐ ธันวาคม ๒๕๕๘)  

แยกเป็นกิจกรรมจ้างงานเร่งด่วน ๑๒๑ กิจกรรม มผีูเ้ข้าร่วม 

โครงการจ�านวน ๓,๙๗๑ คน และกิจกรรมพัฒนาทักษะ

ฝีมือ ๒๐๑ กิจกรรม โดยมผีูเ้ข้าร่วมโครงการ ๓,๘๙๘ คน  

คาดว่าเมื่อแล้วเสร็จโครงการจะสามารถช่วยบรรเทา 

ความเดอืดร้อนให้กับประชาชนได้มากกว่า ๖๕,๐๐๐ คน

ผู้ที่สนใจเข้าร่วมโครงการและท�ากิจกรรมต่าง ๆ 

สามารถติดต่อได้ที ่อาสาสมคัรแรงงานระดบัต�าบล และ

ส�านกังานแรงงานของทกุจงัหวดั 

รฐับาลจดัโครงการสร้างรายได้ให้คนไทยเพ่ือแก้ปัญหาภัยแล้ง

3ปีที่ ๒ ฉบับที่ ๑๙ วันที่ ๑ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๕๙เพื่อประชาชน
จดหมายข่าวรัฐบาล



ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

โครงสร้างพื้นฐาน

สถานการณ์ภัยแล้ง เป็นสาเหตุหนึ่งที่ส่งผลให้ถนน 

ยุบตัว นกัวิชาการด้านวิศวกรรมปฐพีและฐานราก ช้ีให้เหน็ 

ถึงปัจจยัส�าคญัของการยุบตวัของถนน ในลกัษณะการสไลด์ 

ลงคลอง มีสาเหตุสัมพันธ์กับการขึ้นลงของระดับน�้า 

ในคลอง เมื่อน�้าในคลองลดลงอย่างรวดเร็ว น�้าใต้ดิน

ใต้ถนนก็จะพยายามดันตัวลดลงตามมา ส่งผลให้ดิน 

ฐานรากของคลองยุบตัวลง เกิดถนนสไลด์ และใน

สถานการณ์ที่แล้งมาก ๆ น�้าในคลองจะลดลงต�่า ซึ่งอาจ 

ต�่ากว่าระดับน�้าต�่าสุดที่ทางวิศวกรออกแบบไว้ ท�าให ้

ลาดตลิ่ ง เ กิดการสไลด ์ตั วลงมามาก เช ่น  ถนน

เลียบคลองระพีพัฒน์ จังหวัดสระบุรี ท่ีทรุดตัวยาว

กว ่า ๒๐๐ เมตร ซึ่ งกระทรวงคมนาคม โดยกรม

ทางหลวงชนบท ได้เข้าไปด�าเนินการซ่อมแซม เพ่ือ

ให้ถนนกลับมาใช้งานได้เหมือนเดิมแล้ว แต่อย่างไร

ก็ตาม กระทรวงคมนาคมก็ได ้มีมาตรการแก ้ ไข

และป้องกัน กรณีเกิดเหตุการณ์ถนนยุบตัว ดังนี ้

การแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้า เมื่อเกิดเหตุการณ์ 

ถนนยุบตัว

• ติดต้ังป้ายเตือน และส่ิงอ�านวยความปลอดภัย 

เช่น ไฟฟ้า และแสงสว่าง

• เร่งคนืผวิจราจรเป็นการชัว่คราวให้ประชาชนภายใน 

๗-๑๐ วัน โดยขดุลอกถนนส่วนทีเ่สยีหายออก ๒-๓ เมตร 

เพ่ือลดน�้าหนักกดทับ ท่ีอาจท�าให้ถนนทรุดตัวเพ่ิมข้ึน 

และท�าการปูผิวชั่วคราว

• เร่งคืนผิวจราจรเป็นการถาวร 

การป้องกันปัญหาที่อาจจะเกิดขึ้น

• ออกประกาศลดน�า้หนักรถบรรทุก

• เร่งเจาะส�ารวจดนิของถนนท่ีมคีวามเสีย่งทุกสายทาง 

เพื่อออกแบบปรับปรุง ป้องกันการทรุดตัวของคันทาง

• ท�าแผนปรับปรุงถนน โดยจัดล�าดับความเร่งด่วน

ตามความเส่ียง พร้อมขอรับการสนับสนุนงบประมาณ

จากรัฐบาล

• บรูณาการร่วมกับหน่วยงานต่าง ๆ  เพ่ือให้มกีารบรหิาร 

จัดการขุดลอกคลอง และการเปิดปิดประตูระบายน�้า  

เพ่ือช่วยรักษาระดับน�้าในคลอง อันจะเป็นการรักษา

เสถียรภาพของคันทาง

• เข้มงวดกวดขันการบังคับใช้กฎหมายที่เก่ียวกับ 

น�า้หนกัรถบรรทกุ โดยปฏบิตักิารร่วมกับทหารต�ารวจในพ้ืนที่

• จัดท�าคู่มือแนวทางปฏิบัติ เพ่ือป้องกันและแก้ไข

ปัญหาถนนที่มีความเสี่ยงต่อการทรุดตัว

• ส�ารวจข้อมลูโครงข่าย และความแข็งแรงของถนน

เลียบคลองชลประทานที่มีความเสี่ยง

• ผูบ้รหิารกระทรวงคมนาคม และกรมทางหลวงชนบท 

ออกตรวจพื้นที่ ติดตาม และแก้ไขปัญหาอย่างใกล้ชิด

กระทรวงฯ ได้ท�าความเข้าใจกับประชาชนผ่านสือ่ถึง

สาเหตขุองการทรดุตวั ป้องกันแก้ไข และขอให้ประชาชน

ช่วยกันสอดส่องดแูล แจ้งเตือน เมือ่พบรอยร้าวของถนน 

และเฝ้าระวังรถบรรทุกหนัก เพื่อความปลอดภัย 

ประสานก�าลังทุกหน่วยงาน
แก้ปัญหาถนนยุบตัว
สถานการณ์ภยัแล้ง นอกจากจะส่งผลให้เกิดการขาดแคลนน�า้อุปโภค-บรโิภคแล้ว 

การยุบตัวของถนน ก็เป็นอีกหนึ่งปัญหาที่ต้องเร่งแก้ไข เพื่อไม่ให้เกิดผลกระทบ 

กับการคมนาคมสญัจรของประชาชน โดยรฐับาลได้เตรยีมมาตรการป้องกันและ

แก้ไขเอาไว้ ท้ังในแบบเร่งด่วนเฉพาะหน้าและถาวร การตดิตัง้ป้ายเตอืน การเร่งคืน 

ผิวจราจร การออกส�ารวจดินของถนน เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดปัญหา พร้อมท้ัง 

การบูรณาการร่วมกับหน่วยงานต่างๆ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพให้สูงขึ้นกระทรวงคมนาคมส�ารวจถนนสม�า่เสมอ เพ่ือปรบัปรงุและป้องกันการทรดุตวัของคนัทาง

ปัญหาด้านความม่ันคงของน�้าและสถานการณ์

ภัยแล้งน้ัน ส่งผลกระทบต่อคนไทยท้ังประเทศ

รฐับาลจงึได้จดัเตรยีมแผนบรหิารจดัการทรพัยากรน�า้ 

อย่างยัง่ยืน เพือ่แก้ไขปัญหาอย่างมีประสทิธิภาพ และ

ท�าให้ประชาชนท้ังประเทศมนี�า้ใช้อย่างเพยีงพอ

ย้อนกลบัไปเมือ่วันที ่๗ พฤษภาคม ๒๕๕๘ คณะรฐัมนตร ี

ได้มีมติเห็นชอบแผนยุทธศาสตร์การบริหารจัดการ

ทรัพยากรน�้า (ปี ๒๕๕๘-๒๕๖๙) และได้มอบหมายให ้

คณะกรรมการทรัพยากรน�้าแห่งชาติ (กนช.) น�าแผน 

ยุทธศาสตร์ดงักล่าวไปปฏบิตั ิโดยให้สะท้อนความต้องการ 

ของทุกภาคส่วน ส่งเสริมการมีส่วนร่วมและเอกภาพ

ในการบริหารจัดการน�้าภายในพ้ืนที่ลุ ่มน�้าอย่างมี

ประสิทธิภาพ ซึ่งประกอบด้วย ๖ ยุทธศาสตร์ คือ

๑. ยุทธศาสตร์การจัดการน�้าอุปโภคบริโภค

๒. ยุทธศาสตร ์การสร ้ างความมั่ นคงของน�้ า 

ภาคการผลิต (เกษตรและอุตสาหกรรม)

๓. ยุทธศาสตร์การจัดการน�้าท่วมและอุทกภัย

๔. ยุทธศาสตร์การจัดการคุณภาพน�้า

๕. ยุทธศาสตร์การอนุรักษ์ฟื้นฟูสภาพป่าต้นน�้าที่

แผนบริหารจัดการทรัพยากรน�า้
ร่วมมือทุกภาคส่วนขจัดภัยแล้ง

เสื่อมโทรมและป้องกันการพังทลายของดิน

๖. ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการ

โดยยุทธศาสตร์ท่ี ๑ การจัดการน�้าอุปโภคบริโภค  

ซึ่งต้องจัดหาให้ท่ัวถึงท้ังในชนบทและเมือง โดยในปี 

๒๕๕๗ มีความต้องการใช้น�้าเพ่ือการอุปโภคบริโภค 

๖,๔๙๐ ล้านลกูบาศก์เมตร และคาดการณ์ความต้องการน�า้ 

ในปี ๒๕๗๐ จะอยู่ที ่๘,๒๖๐ ล้านลกูบาศก์เมตร นอกจากนี้ 

จากการส�ารวจในปี ๒๕๕๖ พบว่า หมู่บ้านท่ีไม่มีระบบ

ประปามีจ�านวน ๗,๔๙๐ หมู่บ้าน ส�าหรับในเขตเมือง

จ�าเป็นต้องวางแผนท้ังการจัดหาน�้า

ต้นทุนและระบบประปาควบคู่กันไป  

โดยมีก� าหนดเวลาส� า เ ร็ จผลตาม

ยุทธศาสตร์ ดังนี้

๑) จัดหาแหล่งน�้าผิวดิน/น�้าบาดาล 

และพัฒนาประปาชนบทหรือประปา

หมู่บ้าน จ�านวน ๗,๔๙๐ หมู่บ้าน มีน�้า

สะอาดอุปโภคบริโภคภายในปี ๒๕๖๐

๒) เพ่ิมประสิทธิภาพระบบประปา

ชนบท ๙,๐๙๓ หมู่บ้าน มีน�้าสะอาด

อุปโภคบริโภคภายในปี ๒๕๖๔

๓) โรงเรียนและชุมชนมีระบบน�้าดื่มสะอาด ๖,๑๓๒ 

โรงเรียน/ชุมชน ภายในปี ๒๕๖๔

๔) ชมุชนเมอืง/พ้ืนทีเ่ศรษฐกิจ มรีะบบประปาเพ่ิมขึน้ 

๒๕๕ เมือง และขยายเขตประปาเมือง ๖๘๘ แห่ง  

ภายในปี ๒๕๖๙

ในเรื่องของการแก้ไขปัญหาภัยแล้ง รัฐบาลได้เร่งรัด 

๑๒ กิจกรรมเพ่ือแก้ปัญหาอย่างเร่งด่วน เพ่ือให้ประชาชน

ได้มีน�้าใช้ในฤดูแล้งน้ี ได้แก่ การจัดท�าประปาหมู่บ้าน 

ประปาโรงเรียน/ชุมชน แหล่งน�้าในเขตชลประทาน  

แหล่งน�้านอกเขตชลประทาน การขุดสระน�้าในไร่นา  

การพัฒนาแหล่งน�า้ การน�าน�า้บาดาลมาใช้เพ่ือการเกษตร  

การน�าน�้าบาดาลมาช่วยเหลือภัยแล้ง การขุดลอกล�าน�้า 

สายหลัก การป้องกันน�้าท ่วมชุมชน การฟื ้นฟูป่า  

การป้องกันและลดการชะล้างพังทะลายของดนิ เป็นต้น 

รฐับาลมุง่มัน่สร้างความมัน่คงด้านน�า้ เพ่ือให้พ่ีน้องประชาชนมนี�า้ใช้อย่างย่ังยืน

เพื่อประชาชน
จดหมายข่าวรัฐบาล

4 ปีที่ ๒ ฉบับที่ ๑๙ วันที่ ๑ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๕๙



เทิดทูนสถาบัน

“ฝนหลวง” จึงก�าเนิดข้ึนด้วยน�้าพระราชหฤทัยของ

พระบาทสมเดจ็พระเจ้าอยู่หัว ทีท่รงห่วงใยความทกุข์ยาก 

ของพสกนกิร จงึมพีระราชด�ารค้ินหาวิธีการทีจ่ะท�าให้เกดิ 

“ฝน” นอกเหนือจากจากธรรมชาติ โดยเริ่มทดลองท�า

ฝนหลวงครั้งแรกในประเทศไทยเมื่อปี ๒๕๑๒ โดยน�า

เทคโนโลยีทันสมัยและทรัพยากรที่มีอยู่ มาประยุกต์กับ

ศักยภาพของการเกิดฝนในเขตร้อน

จากวันนั้นถึงวันนี้เป็นเวลา ๖ ทศวรรษที่ “ฝนหลวง” 

บ�าบัดทุกข์ให้ปวงประชา ชุบชีวิตเกษตรกรท่ัวทุกภาค 

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงทุ่มเทพระสติปัญญา 

และพระราชทรพัย์ส่วนพระองค์ ให้กับการค้นคว้าทดลอง 

อย่างจริงจัง หลายครั้งพระองค์จะทรงลงมาบัญชาการ 

ปฏิบัติการด้วยพระองค์เอง และทุกครั้งก็ช่วยคลาย 

สถานการณ์วิกฤตได้เสมอ

จากปรากฏการณ์เอลนโีญ ฝนทิง้ช่วงในฤดูฝนปี ๒๕๕๘ 

นับเป็นภัยแล้งรุนแรงในรอบหลายปี พระบาทสมเด็จ

พระเจ้าอยู่หัว แม้จะประทบั ณ โรงพยาบาลศิรริาช ก็ทรง

พระกรณุาโปรดเกล้าฯ ให้ตัง้ “ศนูย์ฝนหลวงพเิศษ” ขึน้ที่ 

จงัหวัดนครสวรรค์และเชยีงใหม่ เพ่ือบรรเทาความเดอืดร้อน 

แก่ราษฎรในพ้ืนทีลุ่ม่น�า้เจ้าพระยาและภาคเหนือ เพ่ือเตมิน�า้ 

ลงเขือ่นทีน้่อยถึงขัน้วิกฤต ได้แก่ เขือ่นภูมพิล จงัหวัดตาก 

เขือ่นสริกิิติ ์จงัหวัดอตุรดติถ์  เขือ่นป่าสกัชลสทิธ์ิ จงัหวัดลพบรุ ี

และสระบรุ ีและเขือ่นแควน้อยบ�ารงุแดน จงัหวัดพิษณุโลก 

โดยเริ่มตั้งแต่วันที่ ๑ กรกฎาคม-๓๑ สิงหาคมที่ผ่านมา 

รวมระยะเวลา ๖๐ วัน ขึ้นบินทั้งหมด ๑,๔๒๐ เที่ยว  

รวมชั่วโมงบิน ๒,๐๘๑ ชั่วโมง

ฝนหลวง
น�า้จากฟ้าเพือ่ปวงประชาไทย

ผลส�าเร็จจากปฏิบัติการครั้งน้ี ช่วยให้ ๑๕ จังหวัดที่

ประกาศเป็นพ้ืนท่ีภยัแล้งพ้นวิกฤต อกีทัง้ยังเพ่ิมปรมิาณน�า้ 

ไหลเข้าเขือ่นได้มากขึน้ ไม่เพียงช่วยชาวลุม่น�า้เจ้าพระยา 

ในภาคใต้ตอนล่างท่ีประสบปัญหา “หมอกควนั” ท่ีส่งผล 

มาจากอนิโดนเีซยีในช่วงตุลาคม “ฝนหลวง” ก็เข้าไปแก้ไข 

ปัญหา โดยท�าให้น�้าฝนเป็นตัวจับและควบรวมกับควัน

ฝุ่นละออง ช่วยท�าให้อนุภาคฝุ่นละอองมีน�า้หนักมาก ไม่

สามารถลอยตัวฟุ้งอยู่ในอากาศ และตกลงสู่พ้ืนดินในท่ีสุด

นับต้ังแต่ก�าเนิดฝนหลวง ความส�าคัญของฝนหลวง

จึงมีมากขึ้นเรื่อย ๆ กระทั่งปี ๒๕๑๘ รัฐบาลตราพระราช

กฤษฎีกาจัดต้ัง “ส�านักงานปฏิบัติการฝนหลวง” ข้ึนใน

ส�านักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ จนปี ๒๕๓๕ 

ยกฐานะขึ้นเป็น “ส�านักฝนหลวงและการบินเกษตร”  

โดยรวมกับ “กองการบินเกษตร” ท�าให้มภีารกิจมากขึน้ 

และปี ๒๕๕๖ ก้าวเป็น “กรมฝนหลวงและการบนิเกษตร” 

เพ่ือให้ปฏิบัติการฝนหลวงรวดเร็ว มีประสิทธิภาพ  

และคล่องตัวในการท�างานร่วมกับส่วนราชการอื่น  

โดยปัจจุบันมีศูนย์ปฏิบัติการฝนหลวงทุกภาค ๕ ศูนย์ 

ภาคเหนือท่ีจังหวัดเชียงใหม ่  ภาคกลางท่ีจังหวัด

นครสวรรค์ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือท่ีจังหวัดขอนแก่น 

ภาคตะวันออกท่ีจังหวัดระยอง และภาคใต้ท่ีจังหวัด

สุราษฎร์ธานี ดูแลพื้นที่ ๒๕ ลุ่มน�า้หลัก ๓๖ เขื่อน

ทุกปีฝนหลวงจะเริ่มปฏิบัติงานตามแผนหลักช่วง

มีนาคม-เมษายน เน้นท�าน�้าฝนเพ่ือสร้างความชุ่มชื้น 

ให้พ้ืนทีเ่กษตรและป่าไม้  ป้องกันไฟป่า พฤษภาคม-กันยายน 

จะเข้าไปท�าฝนหลวงในพื้นท่ีท่ีประสบภัยแล้ง ฝนท้ิงช่วง 

ใครท่ีประสบปัญหาสามารถเข้าไปกรอกแบบฟอร์มใน

เว็บไซต์ของกรมฝนหลวง หรอืแจ้งกับอาสาสมคัรหรอืผูว่้า

ราชการจังหวัด โดยเฉลี่ยจะมีประชาชนแจ้งขอฝนหลวง 

๕,๐๐๐ รายทุกปี กระทั่งสิงหาคม-ตุลาคม กรมฝนหลวง

จะประสานกับกรมชลประทานเพื่อดูน�้าแต่ละเขื่อน  

หากเขือ่นไหนมปีรมิาณน�า้ต�า่กจ็ะไปเตมิให้ เพ่ือให้มนี�า้ใช้ 

เป็นต้นทุนในปีแล้งถัดไป รวมถึง “ภารกิจนอกแผน” 

กรณีมีปัญหาอื่นเข้ามา เช่น ปัญหาหมอกควัน เป็นต้น 

ซึ่งทุกปฏิบัติการจะด�าเนินการตาม “ต�าราฝนหลวง

พระราชทาน” ของพระบาทสมเด็จพระเจ ้าอยู ่หัว  

ซึ่งนับเป็นเทคโนโลยีท่ีย่ิงใหญ่ของมวลมนุษยชาติ 

ในการ “เอาชนะภัยธรรมชาติ” ประกอบด้วย ๖ ขั้นตอน

มหัศจรรย์การท�าฝน คือ ๑. ก่อกวน ๒. เลี้ยงให้อ้วน  

๓. โจมตี ๔. การเพ่ิมปริมาณน�้าฝนท่ีตกลงสู ่พ้ืนดิน  

๕. การโจมตีเมฆเย็นด้วยพลุซิลเวอร์ไอโอไดด์ และ  

๖. การโจมตีเมฆเย็นแบบซูเปอร์แซนด์วิช

ด้วยนวัตกรรมฝนหลวงท่ีช่วยให้ประชาชนพ้นจาก 

ความเดอืดร้อน ท�าให้หลายประเทศให้ความสนใจ และท�าเรือ่ง 

ขอเข้ามาเรียนรู้ฝนหลวง เพื่อน�ากลับไปแก้ปัญหาต่าง ๆ 

ในประเทศของตน อาท ิประเทศในกลุม่อาเซยีน พม่า ลาว 

เขมร รวมถึงสงิคโปร์ จนี จอร์แดน โอมาน เป็นต้น ด้วยเหตท่ีุ 

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงเป็นพระมหากษัตริย์

พระองค์แรกและพระองค์เดยีวของโลก ทีท่รงได้รบัสทิธิบัตร 

ฝนหลวง โดย ๒๙ พฤศจิกายน ๒๕๔๕ ส�านักสิทธิบัตร 

กรมทรพัย์สนิทางปัญญาแห่งประเทศไทย ได้ขอพระราชทาน 

ทูลเกล้าฯ ถวายสิทธิบัตร “การดัดแปลงสภาพอากาศ

เพื่อให้เกิดฝน”

นอกจากนี ้ส�านกัสทิธิบัตรแห่งสหภาพยุโรป ทูลเกล้าฯ 

ถวายสิทธิบัตร “Weather Modification by Royal  

Rainmaking Technology” ซึง่สทิธิคุม้ครองในกลุม่ประเทศ 

สมาชกิแห่งสหภาพยุโรปรวม ๓๐ ประเทศ รวมท้ังส�านกังาน 

สิทธิบัตรแห่งเขตปกครองพิเศษฮ่องกง สาธารณรัฐ

ประชาชนจนี ทลูเกล้าฯ ถวายสทิธิบตัรภายใต้ชือ่เดยีวกัน

ฝนหลวงเกิดจากน�า้พระราชหฤทยัท่ีเป่ียมด้วยพระเมตตา

และพระกรุณาธิคุณแห่งพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 

ผู้ทรงสอดส่องดูแลทุกข์สุขและห่วงใยทุกชีวิตโดยแท้ 

จากพระราชบันทึกของ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เรื่อง “Rainmaking Story”  

ท่ีพระราชทานผ่านกองงานส่วนพระองค์ พ.ศ. ๒๕๔๓ สะท้อนให้เห็นถึงเหตุการณ์

เริ่มแรกท่ีก่อให้เกิด “ท่ีมาของพระราชด�าริฝนหลวง” ขณะท่ีพระองค์เสด็จฯ เยี่ยม

ประชาชนในพื้นที่แห้งแล้งทุรกันดาร ๑๕ จังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ระหว่าง

วันที่ ๒-๒๐ พฤศจิกายน ๒๔๙๘ ครั้งน้ันทรงพบเห็นความเดือดร้อนของประชาชน 

อันเนื่องมาจากความผันแปรไม่แน่นอนของฝนธรรมชาติ

“ขา้พเจ้าแหงนดทูอ้งฟ้า และพบวา่มีเมฆเป็นจ�านวนมาก แตเ่มฆเหลา่นัน้พัดผา่นทีแ่ห้งแลง้ไป 
วิธีแกไ้ขอยูท่ีว่า่ จะท�าอยา่งไรทีจ่ะให้เมฆเหลา่นัน้ตกลงมาเป็นฝนในทอ้งถิน่นัน้ 

ความคิดนัน้เป็นจุดเริม่ตน้ของโครงการท�าฝนเทียม”

รฐับาลมุง่มัน่สร้างความมัน่คงด้านน�า้ เพ่ือให้พ่ีน้องประชาชนมนี�า้ใช้อย่างย่ังยืน

5ปีที่ ๒ ฉบับที่ ๑๙ วันที่ ๑ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๕๙เพื่อประชาชน
จดหมายข่าวรัฐบาล



ประชาคมอาเซียนเกษตรกรรม

ปรบัตวัรบัผลกระทบภัยแล้ง 

• เกษตรกรควรเรยีนรูก้ารจดัการระบบการปลกูข้าว

ที่เหมาะสม (Cropping Pattern)

• ปรับเปลี่ยนเป็นการปลูกพืชใช้น�้าน้อยกว่าข้าว  

ซึง่ขณะนี ้กรมส่งเสรมิการเกษตรได้จดัท�าคูม่อืการปลกูพืช 

ใช้น�า้น้อย สามารถ Download ได้ทาง www.doae.go.th

• เกษตรกรควรรวมกลุ่ม เพื่อลดต้นทุนการผลิต 

ท�าให้บริหารจัดการพ้ืนท่ีการเพาะปลูกพืชได้อย่างย่ังยืน

ต่อไป

• เกษตรกรควรศึกษาตลาดอย่างเหมาะสมให้

สอดคล้องกับในแต่ละพื้นที่

ทั้งน้ี เกษตรกรสามารถขอรับค�าแนะน�าการปรับตัว 

ในปัญหาภัยแล้ง ได้ท่ีส�านกังานเกษตรอ�าเภอ และส�านกังาน 

เกษตรจังหวัดทุกแห่งใกล้บ้านท่าน

เตรียมการก่อนถึงภัยแล้ง

• เกษตรกรควรเตรียมการจัดหาแหล่งน�้า ร่วมกับ

การบริหารจัดการน�้าในพื้นที่

• เกษตรกรควรมีการวางแผนการผลิตและศึกษา 

วิธีการเพาะปลูกพืชชนิดอ่ืน ๆ ให้สอดคล้องกับฤดูกาล  

เช่น มีการปลูกพืชที่ใช้น�้าน้อย พืชอายุสั้น และพืชท่ีมี

ตลาดรองรับในช่วงฤดูแล้ง เป็นต้น

การท่ีไทยต้องประสบกับปัญหาภัยแล้งในปีน้ี ย่อมส่งผลกระทบกับประชาชนอย่างกว้างขวาง โดยเฉพาะเกษตรกร  

ปัจจุบันสถานการณ์น�้าในเขื่อนหลักของประเทศมีปริมาณน�้าน้อยกว่าเกณฑ์ปกติ รวมถึงในพื้นท่ีภาคเหนือตอนบน 

และภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ จึงได้จัดท�ามาตรการช่วยเหลือเกษตรกรในพื้นท่ี

ท่ีประสบภัยแล้งอย่างเร่งด่วน โดยมีการรณรงค์ให้ปรับเปลี่ยนพืชท่ีจะท�าการเพาะปลูก เป็นพืชท่ีใช้น�้าน้อย อายุสั้น  

และเป็นพืชที่มีตลาดรองรับ เช่น ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ และพืชตระกูลถั่ว เพื่อช่วยลดความเสียหายที่จะเกิดขึ้น

ดูแลผลผลิตในช่วงภัยแล้ง

• เกษตรกรควรป้องกันการระเหยของน�้าในแปลง

โดยใช้วัสดคุลมุดนิ เช่น เศษหญ้า ใบไม้ ปุย๋อนิทรย์ี ฟางข้าว 

ชานอ้อย แกลบ ขุยมะพร้าว ซากวัชพืช เพ่ือช่วยชะลอ 

การระเหยน�า้จากผิวดิน รักษาความชื้นให้แก่ดิน

• เกษตรกรควรหมั่นส�ารวจพืชในแปลงปลูกอย่าง

สม�า่เสมอ หากพบการระบาดให้ท�าการควบคมุ และควรเลอืก 

ใช้วิธีที่ปลอดภัยส�าหรับตัวเกษตรกร

ตัวอย่างแห่งความส�าเร็จ
เกษตรกรเมืองนนท์ พลิกวิกฤตเป็นโอกาส 

ปลูกพืชน�้าน้อย สู้ภัยแล้ง

เมือ่เปรยีบเทียบในปีทีผ่่าน ๆ  มา ปรมิาณน�า้ในเข่ือนและ

อ่างเก็บน�า้ต่าง ๆ ท่ัวประเทศมปีรมิาณลดน้อยลง ซึง่ส่งผล 

กระทบต่อเกษตรกรท่ีก�าลังเพาะปลกูพืชผลทางการเกษตร 

ในช่วงฤดแูล้งนี ้โดยเฉพาะเกษตรกรท่ีคดิจะปลกูข้าว ต้องพบ 

ความเสี่ยงต่อความเสียหาย การปลูกพืชท่ีใช้น�้าน้อย 

เป็นทางเลือกหน่ึงท่ีสร้างรายได้ให้กับเกษตรกรในช่วง

วิกฤตภัยแล้งน้ี ดงัตวัอย่างเกษตรกรของจงัหวัดนนทบรุี

 นายวรีะพงศ์ นชุม ีเกษตรกรต�าบลบ้านใหม ่อ�าเภอ

บางใหญ่ จงัหวดันนทบรุ ีหน่ึงในเกษตรกรท่ีแก้ไขปัญหา

วิกฤตภยัแล้งได้ส�าเรจ็ โดยการเปล่ียนจากการท�านามาเป็น 

ท�าสวนผกั เปิดเผยว่า ตนเองมพ้ืีนทีท่�าการเกษตรจ�านวน 

๒๒ ไร่ ซึง่แต่เดิมท�านาทัง้หมด แต่ประสบปัญหาภัยแล้ง 

น�้าไม่เพียงพอต่อการปลูกข้าว รวมทั้งราคาข้าวท่ีตกต�่า 

แต่ได้รบัค�าแนะน�าจากเกษตรต�าบล ให้ทดลองปรบัเปลีย่น 

มาปลกูผกัจ�านวน ๘ ไร่ ในช่วงปลายปี ๒๕๕๗ ผกัทีป่ลกู

ประกอบด้วย คะน้า ผักกาดหอม โหระพา แตงกวา ฯลฯ 

เน่ืองจากใช้น�า้น้อย อายุเก็บเก่ียวสัน้ เมือ่จ�าหน่ายผลผลิต 

ปรากฏว่า มรีายได้ดกีว่าการปลกูข้าว หากมกีารวางแผน

การปลกูทีด่ ีจะสร้างรายได้ให้กับครอบครวัได้ตลอดทัง้ปี 

และมแีผนจะลดพ้ืนท่ีปลกูข้าวเพ่ิมอกี ๔ ไร่ หลงัจากเก็บเก่ียว 

ผลผลิตข้าวเสร็จในช่วงเดือนมกราคม ๒๕๕๙

ซึง่ในช่วงฤดแูล้ง ผกัแต่ละชนดิจะมรีาคาสงู เป็นโอกาส 

ทีด่สี�าหรบัเกษตรกร ทีม่แีหล่งน�า้เป็นของตวัเอง และเพียงพอ 

ต่อการเพาะปลกูผกั ทัง้นีก้ารปลกูควรมกีารศกึษาราคาของ 

ผกัแต่ละชนิด รวมทัง้วางแผนการปลกู เพ่ือให้ผลผลติออก 

ในช่วงทีต่ลาดมคีวามต้องการและได้ราคาสงู ปลกูพืชผกั

หลากหลายชนิดเพ่ือลดความเสีย่งในเรือ่งราคา เพราะถ้า

พืชชนิดใดชนิดหนึง่มปัีญหาด้านการตลาดหรอืราคาตกต�า่ 

ก็ยังมีพืชชนิดอื่น ๆ ช่วยทดแทนรายได้

ด้านนายสมเดช คงกะพันธุ์ เกษตรจังหวัดนนทบุรี

เปิดเผยว่า จังหวัดนนทบุรีมีพ้ืนที่ทางการเกษตรจ�านวน 

๑๓๓,๐๕๙ ไร่ ประกอบด้วย พ้ืนทีป่ลกูข้าว ๑๑๓,๓๕๔ ไร่ 

พืชผกั ๓,๔๔๒ ไร่ ไม้ผลไม้ยืนต้น ๑๐,๔๐๓ ไร่ และไม้ดอก 

ไม้ประดับ ๕,๑๐๗ ไร่ ส�านักงานเกษตรจังหวัดนนทบุรี 

และส�านักงานเกษตรอ�าเภอทกุอ�าเภอ ได้ด�าเนินมาตรการ 

ส่งเสรมิความรู ้และสนบัสนุนปัจจยัการผลติ เพ่ือลดรายจ่าย 

ในครวัเรอืน โดยให้เสนอโครงการตามความต้องการของ 

ชมุชน ผ่านกระบวนการศนูย์บรกิาร และถ่ายทอดเทคโนโลยี 

การเกษตรประจ�าต�าบล (ศบกต.) โดยมีเป้าหมายเป็น

เกษตรกรที่ปลูกข้าวนาปรังปี ๒๕๕๘/๕๙ ผ่านเวทีชุมชน 

เมือ่ตลุาคมทีผ่่านมา มเีกษตรกรเข้าร่วมโครงการทั้งหมด 

๔,๘๗๕ ราย แบ่งเป็นความต้องการ ๓ ด้าน คือ ด้านพืช 

๓,๑๙๑ ราย  ด้านประมง ๘๖๖ ราย และด้านปศุสัตว์ 

๘๓๘ ราย ซึง่เกษตรกรท่ีเข้าร่วมโครงการฯ จะได้รบัปัจจยั 

สนบัสนนุในช่วงปลายเดอืนพฤศจกิายน-ธันวาคม ๒๕๕๘ 

ตามที่กรมส่งเสริมการเกษตรได้วางแผนไว้

การปลูกถั่วเขียวทดแทนข้าวนาปรัง

กรมวิชาการเกษตรเดินหน้าแก้ป ัญหาภัยแล้ง  

โดยส�านักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตท่ี ๒ ได้ส่งเสริม 

ให้เกษตรกรบ้านกระบวยทองใต้ ต�าบลละหาร อ�าเภอ 

บึงสามัคคี จังหวัดก�าแพงเพชร ปลูกถ่ัวเขียวทดแทน 

ข้าวนาปรัง เนื่องจากน�้าชลประทานไม่เพียงพอ โดยมี 

การประชุมชี้แจงท�าความเข้าใจกับเกษตรกร พร้อมกับ 

การให้ความรู้เรื่องเทคโนโลยีการผลิตถ่ัวเขียว การใช้ปุ๋ย 

อย่างถูกต้องและเหมาะสม การผสมปุย๋ใช้เอง การป้องกัน 

ก�าจดัแมลงศัตรพืูช และการสาธิตการใช้เครือ่งปลกู โดยเน้น 

ให้เกษตรกรใช้เมล็ดพันธุ์ ๕-๖ กิโลกรัมต่อไร่ และใส่ปุ๋ย 

ตามค่าวิเคราะห์ดิน โดยใส่ปุ๋ยรองพ้ืนขณะเตรียมดิน  

 จากน้ันยังได้จัดท�าแปลงต้นแบบการผลิตถ่ัวเขียว

หลงันา กับเกษตรกรจ�านวน ๕ ราย รายละ ๕ ไร่ พร้อมกับ 

สนับสนุนเมล็ดพันธุ์ถ่ัวเขียวและปุ๋ยเคมี และสนับสนุน

เฉพาะเมลด็พันธ์ุถ่ัวเขยีวให้กับเกษตรกรทีส่นใจอกี ๓๕ ราย 

รายละ ๒๐ กิโลกรัม รวมเป็นพื้นที่ปลูกถั่วเขียวประมาณ 

๑,๕๐๐ ไร่ ปัจจบุนัถ่ัวเขียวอยู่ในระยะออกดอกและตดิฝัก 

เกษตรกรมีความพึงพอใจ ต้นถ่ัวเขียวมีการเจริญเติบโต 

ทีส่ม�า่เสมอ  ต้นโต ใบใหญ่ หนา คาดว่าจะเก็บเก่ียวผลผลติ 

ได้ในช่วงต้นเดือนกุมภาพันธ์นี้

เกษตรกรต้นแบบ
ศูนย์วิจัยพืชไร่ชัยนาท กรมวิชาการเกษตร แจ้งว่า

เกษตรกรประสบความส�าเร็จในการปลูกถ่ัวเขียว ซึ่งเป็น

พืชไร่ใช้น�้าน้อยมี ๒ กลุ่ม คือ เกษตรกรปลูกถั่วเขียวใน

ฤดูแล้ง และปลายฤดูฝน ดังนี้ี้

๑. การปลูกในฤดูแล้ง มีพ้ืนที่ปลูกในเขตอ�าเภอ

หนองมะโมง จงัหวดัชยันาท และ อ�าเภอลาดยาว จงัหวัด

นครสวรรค์ เป็นพ้ืนท่ีท�านาและอยู่นอกเขตชลประทาน  

การปลกูพืชต้องอาศยัน�า้ฝนเท่านัน้ จงึสามารถปลกูได้เฉพาะ 

ข้าวนาปี โดยเกษตรกรจะรอฝนให้มปีรมิาณเพียงพอส�าหรบั 

ปลกูข้าวช่วงเดอืนพฤษภาคม-ตลุาคม ขึน้อยู่กับปรมิาณฝน 

ในแต่ละปี หากฝนตกล่าช้า เกษตรกรก็จะปลูกข้าวล่าช้า

ตามไปด้วย หลังการเก็บเก่ียวข้าวแล้ว ในกรณีที่ดินมี

ความชื้น เกษตรกรจะปลูกถ่ัวเขียวต่อทันทีช่วงเดือน

พฤศจิกายน-กุมภาพันธ์ ซึ่งเป็นฤดูแล้ง แต่ในกรณีที่ดิน

มคีวามชืน้ไม่เพียงพอ เกษตรกรจะปล่อยพ้ืนทีป่ลกูว่างไว้ 

ดงันัน้ การปลกูพืชไร่ใช้น�า้น้อยของเกษตรกรในเขตพ้ืนทีน้ี่ 

ต้องตรวจสอบความชื้นของดินก่อนการปลูกถั่วเขียว 

๒. การปลกูปลายฤดฝูน  มพ้ืีนทีป่ลกูในเขต อ�าเภอ

พระพุทธบาท จงัหวัดสระบรุ ีและ อ�าเภอเมอืง อ�าเภอโคกตมู 

จังหวัดลพบุรี เป็นพ้ืนท่ีนอกเขตชลประทาน ลักษณะดิน 

เป็นดินด�าและร่วนซุย เหมาะกับการปลูกพืชไร่ช่วงเดือน

เมษายน-สิงหาคม ปลูกพืชหลักคือข้าวโพดเล้ียงสัตว์  

หลังการเก็บเก่ียวพืชหลัก จะท�าการปลูกพืชไร่ที่ทนแล้ง  

เดิมเกษตรกรนยิมปลกูทานตะวันและข้าวฟ่าง แต่เนือ่งจาก 

ราคารับซื้อไม่ดี จึงเปลี่ยนมาปลูกถ่ัวเขียวหลังการปลูก

พืชหลกัแทน และหลงัเก็บเก่ียวถ่ัวเขยีว จะท�าการไถกลบ

ซากถั่วเขียวเพื่อบ�ารุงดิน  และรอปลูกพืชในปีถัดไป

ด้านต้นทนุการปลกูถ่ัวเขยีวของเกษตรกรพบว่า มปัีจจยั 

หลายอย่างทีท่�าให้ต้นทนุแต่ละพ้ืนท่ีแตกต่างกนั แต่ปัจจยั 

ส�าคญั คอื การระบาดของศตัรพืูช เช่น เพลีย้ หนอนกระทูผ้กั 

หนอนเจาะฝัก เป็นต้น กรณีทีม่กีารระบาดของแมลงศตัรู 

ไม่มาก ต้นทุนการผลติประมาณ ๑,๕๐๐-๒,๐๐๐ บาทต่อไร่ 

ถ้ามกีารระบาดหนัก ต้นทนุสงูถึง ๒,๐๐๐-๓,๐๐๐ บาทต่อไร่  

โดยในฤดูแล้งสามารถจ�าหน่ายได้ราคา ๓๐-๔๐ บาท 

ต่อกิโลกรัม  และฤดูฝนราคา ๒๘-๓๕ บาทต่อกิโลกรัม

ศูนย์วิจยัพืชไร่ชยันาท จงึได้ส่งเสรมิให้เกษตรกรปลกู

ถ่ัวเขยีว เพ่ือเป็นเกษตรกรเครอืข่ายในการผลติเมลด็พันธ์ุ 

ให้กับศูนย์ฯ เนื่องจากพ้ืนท่ีของศูนย์ฯ มีไม่เพียงพอ  

โดยการแนะน�าเทคโนโลยีการปลูก ตั้งแต่การเตรียมดิน 

การปลูก การดูแลรักษา การจัดการโรคแมลงและวัชพืช 

การตรวจสอบพันธุ์ปน และการเก็บเกี่ยวให้กับเกษตรกร 

พร้อมสนบัสนุนเมลด็พันธ์ุถ่ัวเขยีว ทีผ่่านมาพบว่าเกษตรกร 

มีความตั้งใจน�าเทคโนโลยีไปใช้ในการผลิตเมล็ดพันธุ์ 

ถ่ัวเขยีวอย่างด ีโดยศนูย์ฯ ได้เข้าไปดแูลแนะน�าเกษตรกร

อย่างใกล้ชดิ เพ่ือให้ได้ผลผลติสงูและมคีณุภาพ ปัญหาที ่

เกษตรกรส่วนใหญ่พบ คอื การระบาดศตัรพืูชจ�าพวกหนอน 

เฉลีย่พ่นสารเคมป้ีองกันก�าจดั ๓-๕ ครัง้ต่อ ๑ ฤดปูลกู และม ี

การใส่ปุ ๋ยเกล็ดพ่นให้ทางใบกับถ่ัวเขียวเพ่ิมเติมด้วย 

ซึง่เป็นข้ันตอนและการจดัการของเกษตรกรเอง เกษตรกร

ทั้ง ๒ กลุ่มน้ีจึงเป็นเครือข่ายผู้ผลิตเมล็ดพันธุ์ดีและมี

คุณภาพของศูนย์วิจัยพืชไร่ชัยนาท 

      

สถานการณ์น�า้ใน ๔ เข่ือนหลัก วันที ่๑๙ มกราคม 

๒๕๕๙ มปีรมิาณน�า้ต้นทนุใช้การได้รวมกัน ๓,๖๐๑ 

ล้านลูกบาศก์เมตร ซึ่งน้อยกว่าปีก่อน ๒,๘๗๐  

ล้านลูกบาศก์เมตร โดยจะมีเพียงพอเฉพาะการอปุโภค 

บริโภคและรักษาระบบนิเวศ ถึงวันที่ ๓๐ มิถุนายน 

๒๕๕๙ (ไม่มีแผนการส่งน�า้เพื่อการเกษตร)

แผนการจดัสรรน�า้ฤดแูล้ง ปี ๒๕๕๘ / ๒๕๕๙

กรมชลประทาน วางแผนการใช ้น�้ าจาก 

อ่างเก็บน�้าขนาดใหญ่ และอ่างเก็บน�้าขนาดกลาง 

ทั้งประเทศ ในช่วงฤดูแล้งปี ๒๕๕๘/๒๕๕๙  (วันที่ 

๑ พฤศจิกายน ๒๕๕๘-๓๐ เมษายน ๒๕๕๙)  

ณ วันที่ ๑ พฤศจิกายน ๒๕๕๘ ปริมาตรน�้าต้นทุน

สามารถใช้การได้ ๒๐,๐๓๕ ล้านลูกบาศก์เมตร 

โดยวางแผนจัดสรรน�้าทั้ งประเทศ ๑๑,๑๒๐   

ล้านลูกบาศก์เมตร ตามล�าดับความส�าคัญ คือ  

เพ่ืออปุโภคบรโิภค ๒,๑๗๓ ล้านลกูบาศก์เมตร  รกัษา

ระบบนิเวศและอื่น ๆ ๕,๔๘๗ ล้านลูกบาศก์เมตร 

เกษตรกรรม ๓,๒๖๔ ล้านลูกบาศก์เมตร และ

อุตสาหกรรม ๑๙๖ ล ้านลูกบาศก์เมตร โดย

จัดสรรน�้าในลุ่มเจ้าพระยา ๒,๙๐๐ ลูกบาศก์เมตร  

(เข่ือนภูมพิลและสิรกิิต์ิ ๒,๔๐๐ ล้านลกูบาศก์เมตร 

เข่ือนแควน้อยบ�ารุงแดน ๒๐๐ ล้านลูกบาศก์เมตร 

เขือ่นป่าสกัฯ ๓๐๐ ล้านลกูบาศก์เมตร) แยกเป็นเพ่ือ 

อปุโภคบรโิภค ๑,๑๐๐ ล้านลูกบาศก์เมตร การรกัษา 

ระบบนิเวศและอื่น ๆ ๑,๓๘๕ ล้านลูกบาศก์เมตร 

เพ่ือการเกษตร ๔๐๐ ล้านลูกบาศก์เมตร และ

อุตสาหกรรม ๑๕ ล้านลูกบาศก์เมตร

ผลการจดัสรรน�า้ 

อ่างเก็บน�า้ขนาดใหญ่และอ่างเก็บน�า้ขนาดกลาง 

ทัง้ประเทศ ตัง้แต่วันท่ี ๑ พฤศจกิายน ๒๕๕๘- ปัจจบุนั 

ใช้น�้าไปแล้ว ๒,๑๐๙ ล้านลูกบาศก์เมตร คิดเป็น 

ร้อยละ ๑๙ ของแผนจัดสรรน�้า ส่วนในเขตลุ่มน�้า 

เจ้าพระยา (เขื่อนภูมิพล สิริกิติ์ แควน้อยฯ ป่าสักฯ) 

ต้ังแต่วันที่ ๑ พฤศจิกายน ๒๕๕๘-ปัจจุบัน ใช้น�้า 

ไปแล้ว ๑,๑๑๗ ล้านลูกบาศก์เมตร คิดเป็นร้อยละ 

๓๙ ของแผนจัดสรรน�า้

สถานการณ์น�้าใน ๔ เขื่อนหลัก

เกษตรกรบ้านกระบวยทองใต้ ผูป้ลกูถ่ัวเขยีวทดแทนข้าวนาปรงั

พลิกวิกฤต เป็นโอกาส
เกษตรกรรวมใจ 
ปลูกพืชใช้น�้าน้อย

เพื่อประชาชน
จดหมายข่าวรัฐบาล

6 ปีที่ ๒ ฉบับที่ ๑๙ วันที่ ๑ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๕๙ 7ปีที่ ๒ ฉบับที่ ๑๙ วันที่ ๑ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๕๙เพื่อประชาชน
จดหมายข่าวรัฐบาล



ชุมชน สังคม

สุขภาพ สาธารณสุข

ฤดูร้อน-แล้ง อาจน�ามาซึง่โรคตดิต่อทางอาหารและน�า้

การประปานครหลวง (กปน.) ได้เตรยีมแผนรบัมอื

ภัยแล้ง และจูงใจให้ร่วมมือกันใช้น�้าอย่างประหยัด 

ในภาวะวิกฤตภัยแล้ง ดังนี้

• ประสานความร่วมมือกรมชลประทาน ในการควบคมุ 

ระดับการระบายน�า้ในแม่น�า้เจ้าพระยาให้เหมาะสม เพ่ือให้ 

กระทบต่อคณุภาพน�า้ดบิเพ่ือการผลติน�า้ประปาน้อยทีส่ดุ 

พร้อมประสานความร่วมมอืกรมฝนหลวงและการบนิเกษตร 

หากสภาพอากาศมคีวามพร้อม จะด�าเนนิการท�าฝนเทียม

เพ่ือเพ่ิมปรมิาณน�า้ในแม่น�า้เจ้าพระยา 

• รีไซเคิลน�้าในกระบวนการผลิต ลดการผลติน�า้ 

๑๐% ที่โรงงานผลิตน�้าบางเขน และปรับลดแรงดันน�้า 

ช่วงกลางคนื เพ่ือปรบัลดพฤตกิรรมการใช้น�า้ของประชาชน  

• เตรียมจุดจ่ายน�้าฟร ี๓๓ จุด ทั่วพื้นที่

• บรกิารส�ารวจหาท่อรัว่ฟร ีส�าหรบัผูใ้ช้น�า้ท่ีค่าน�า้

กปน. กปภ. ผนึกก�าลงั
ทุกภาคส่วน รบัมือภัยแล้ง
สถานการณ์ภัยแล้งในปี ๒๕๕๙ ท่ีคาดว่าจะมีความรุนแรงและยาวนาน 

กระทรวงมหาดไทยจึงได้ก�าชับให้การประปานครหลวงและการประปา

ส่วนภูมิภาค ซึ่งเป็นหน่วยงานในสังกัด เตรียมความพร้อมรับมือภัยแล้ง 

เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของพี่น้องประชาชน อาทิ การมอบส่วนลดให้ผู้ท่ี

ประหยดัน�า้ บรกิารส�ารวจหาท่อรัว่ฟร ีและการเปิดสายด่วน ๒๔ ชัว่โมง เป็นต้น

แพงข้ึนเท่าตัว เพ่ือลดการสูญเสียน�้า พร้อมรณรงค์ให้

ประชาชนใช้น�า้อย่างประหยัด ผ่านกิจกรรม “ช่วยราษฎร์ 

ช่วยรฐั ช่วยประหยดัน�า้ประปา” ซึง่ด�าเนินการในปีท่ี

แล้ว และจะรณรงค์ต่อเนื่องในปีนี้

ทั้งนี้ สามารถสอบถามข้อมูลได้ท่ี ส�านักงานประปา

หรอืศูนย์บรกิารประชาชน โทร. ๑๑๒๕ ตลอด ๒๔ ชัว่โมง

ส�าหรับ การประปาส่วนภูมิภาค (กปภ.) ได้เตรียม

การป้องกันและแก้ไขปัญหาภัยแล้งดังต่อไปนี้

• แนวทางแก้ไขปัญหาน�้าดิบ โดยวางมาตรการ

บรหิารจดัการแหล่งน�า้ดิบ เพ่ือประเมนิปรมิาณน�า้ต้นทุน

และวางแผนบริหารจัดการแหล่งน�้าดิบให้สอดคล้อง 

กับสถานการณ์น�้า ส�ารวจและประเมินแหล่งน�้าดิบ  

พร้อมส�ารวจแหล่งน�้าส�ารองที่อยู่ในพื้นที่ใกล้เคียง

• มาตรการป้องกันและแก้ไขปัญหาภัยแล้ง  

โดยได้เตรียมพร้อมในการป้องกันและแก้ไขปัญหา 

โดยใช้เงินงบประมาณปี ๒๕๕๙ รวม ๒,๐๙๗ ล้านบาท 

• มาตรการประชาสัมพันธ์สถานการณ์ภัยแล้ง 

และรณรงค ์ประหยัดน�้ า  โดยก�าหนดแนวทาง 

การประชาสัมพันธ์องค์กรภายใต้แนวคิด “น�้าดิบ 

มเีหลอืน้อย ใช้สอยต้องประหยัด”

• มาตรการช่วยเหลือประชาชนในขณะเกิด 

ภัยแล้ง อาท ิ๑) จ่ายน�า้โดยไม่คดิมลูค่าให้แก่ประชาชน 

ทีข่าดแคลนน�า้อปุโภค–บรโิภค ๒) กปภ.สาขา ใช้รถบรรทกุ 

แจกจ่ายน�้าให้กับประชาชนในพื้นที่ประสบภัยแล้ง  

๓) กปภ.สาขา เข้าร่วมโครงการ ราษฎร์ รัฐ ร่วมใจ  

ช่วยภัยแล้ง โดย กปภ. ให้ประชาชนในท้องถ่ินมารับ 

น�้าฟรีได้ทุกสาขา ๔) ศูนย์ประปาทันใจช่วยเหลือลูกค้า 

๒๔ ชั่วโมง สายด่วน ๑๖๖๒ 

รัฐร่วมมือคนไทย
ป้องกันโรคฤดูร้อน
นอกจากปัญหาภยัแล้งแล้ว รฐับาลยังให้ความส�าคญั

กับการเฝ้าระวังโรคท่ีมักเกิดขึ้นในฤดูร้อน-แล้ง โดย

จดัให้มีการรณรงค์การรกัษาความสะอาด และจัดตัง้

ทีมสอบสวนโรค คอยให้บรกิารประชาชนท่ัวประเทศ

กระทรวงสาธารณสขุ โดยกรมควบคมุโรค คาดการณ์

สถานการณ์โรคติดต่อทางอาหารและน�้า ท่ีจะเกิดขึ้นใน

ฤดูร้อน-แล้ง ระหว่างเดอืนกุมภาพันธ์-พฤษภาคม ๒๕๕๙  

โดยให้เฝ้าระวัง ๕ โรคนี้เป็นพิเศษ ได้แก่ 

๑. โรคอหิวาตกโรค ปีท่ีแล้วพบผู้ป่วย ๑๐๗ ราย  

เสยีชวิีต ๑ ราย ผูป่้วยส่วนใหญ่อาศยัในจงัหวัดชายฝ่ังทะเล 

และจงัหวัดชายแดน คาดว่าปีนีจ้ะยังพบผูป่้วยอหิวาตกโรค 

ต่อเน่ือง โดยแบ่งความเสี่ยงเป็น ๓ กลุ ่มจังหวัด คือ  

๑) จังหวัดท่ีพบการเกิดโรคต่อเน่ือง สงขลา ตาก และ

ระยอง ๒) จงัหวดัเสีย่งสงู จงัหวัดชายแดนไทย-ตอนกลาง 

และตอนล่างของพม่า จงัหวดัชายฝ่ังทะเล และจงัหวัดใหญ่ 

ท่ีเป็นจุดกระจายอาหารทะเล  และ ๓) จังหวัดอื่น ๆ  

อาจเกิดโรคได้ หากประชาชนยังกินอาหารดิบๆ สุกๆ

๒. โรคไทฟอยด์ ปีท่ีแล้วพบผู้ป่วย ๑,๕๖๑ ราย  

ไม่มีผู้เสียชีวิต 

๓. โรคอาหารเป็นพษิ ปีท่ีแล้วพบผูป่้วย ๑๒๗,๒๑๕ ราย 

ไม่มีผู้เสียชีวิต 

๔. โรคอุจจาระร่วง ปีทีแ่ล้วพบผูป่้วย ๑,๐๗๔,๘๐๑ ราย 

เสยีชวิีต ๙ ราย 

๕. โรคบดิ ปีทีแ่ล้วพบผูป่้วย ๒,๙๔๕ ราย เสยีชวิีต ๑ ราย 

 

ซึ่งคาดว่าโรคติดต่อทางอาหารและน�้าทั้ง ๕ โรค  

จะมีผู้ป่วยเพ่ิมข้ึน เพราะภาวะแล้งและขาดน�้ากินน�า้ใช้ 

กระทรวงสาธารณสุข จึงได้ก�าชับให้หน่วยงานในพ้ืนท่ี

ทัว่ประเทศ รณรงค์เรือ่งความสะอาดร้านอาหาร โรงงาน

ผลิตน�้าด่ืม โรงงานผลิตน�้าประปา โรงงานผลิตน�้าแข็ง 

โรงงานผลิตไอศกรีม ตลาดสด และห้องน�้าสาธารณะ  

รวมทั้งเฝ ้าระวังโรค หากมีรายงานผู ้ป ่วยในพ้ืนที่  

ทีมสอบสวนโรคเคล่ือนท่ีเรว็ไว กว่า ๑,๒๐๐ ทีมท่ัวประเทศ 

สามารถลงพ้ืนที่เพ่ือสอบสวนและควบคุมโรคได้ทันที  

เพื่อไม่ให้โรคเกิดการแพร่ระบาด

อาการ โดยเฉพาะโรคอุจจาระร่วง ที่พบว่ามีผู้ป่วย

และเสียชีวิตมากที่สุดในแต่ละปี มีอาการถ่ายอุจจาระ

เหลวเป็นน�า้หรอืมมีกู ปวดท้อง คลืน่ไส้อาเจยีน ในเดก็เลก็ 

หรอืผูส้งูอายุทีข่าดน�า้มาก จะใจสัน่ ผวิแห้ง ชพีจรเต้นเรว็  

ซึม หมดสติ และอาจเสียชีวิตได้

สาเหตุ เกิดจากการกินอาหารหรือดื่มน�้าท่ีมีเชื้อโรค

เช่น อาหารที่ปรุงสุก ๆ ดิบ ๆ มีแมลงวันตอม หรือท�าไว้

ล่วงหน้านาน อาหารค้างคืน การมีสุขอนามัยส่วนบุคคล

ที่ไม่ดี เช่น ไม่ล้างมือก่อนกินอาหารหรือหลังเข้าห้องน�้า 

การใช้ช้อนและแก้วน�้าร่วมกับผู้ป่วย หรือผู้ติดเชื้อท่ียัง

ไม่แสดงอาการ  

การดแูลรกัษาผู้ป่วย ในระยะแรกควรให้ดืม่น�า้ หรอื

อาหารเหลว เช่น น�้าข้าว น�้าแกงจืด และด่ืมสารละลาย

น�้าตาลเกลือแร่ หรือผงโออาร์เอส หากอาการไม่ดีข้ึน 

ให้รีบพบแพทย์ โดยเฉพาะผู้สูงอายุและเด็กเล็ก กลุ่มที่

เสี่ยงต่อการเสียชีวิต

ค�าแนะน�าส�าหรับประชาชน ยึดหลัก “กินร้อน  

ช้อนกลาง ล้างมือ” ดังน้ี ๑.กินสุกร้อน กินอาหารที่

ปรุงสุกเสร็จใหม่ ๆ หากอาหารค้างมื้อให้อุ ่นให้เดือด  

๒.ใช้ช้อนกลาง ตักอาหารขณะกินร่วมกับผู ้อื่น และ  

๓. ล้างมอืด้วยสบูแ่ละน�า้ทุกครัง้ก่อนกินอาหารและภายหลงั 

จากการเข้าห้องน�้า นอกจากน้ี ควรท�าความสะอาดครัว 

ด่ืมน�้าสะอาด หรือน�้าต้มสุก สอบถามได้ท่ี สายด่วน 

กรมควบคุมโรค โทร. ๑๔๒๒ 

เพื่อประชาชน
จดหมายข่าวรัฐบาล

8 ปีที่ ๒ ฉบับที่ ๑๙ วันที่ ๑ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๕๙
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ปฏิทินกิจกรรม

GEOINF0TECH 2016
๓-๕ กุมภาพันธ์

สทอภ. (GISTDA) หรอืส�านกังานพัฒนา 

เทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ  

(องค ์การมหาชน) ภายใต ้กระทรวง

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (วท.) ร่วมกับ 

กรมแผนท่ีทหาร และ ๖ สมาคมวิชาชีพ 

จัดงานประชุมวิชาการเทคโนโลยีอวกาศ

และภูมิสารสนเทศ GEOINFOTECH 

2016 นอกจากงานจะน�าเสนอบทความ

วิชาการและผลงานวิจัย ยังมีกิจกรรม 

การแสดงปาฐกถา บรรยายพิเศษจาก 

ผูท้รงคณุวุฒ ิการแข่งขนัโปรแกรมประยุกต์ 

และนิทรรศการเทคโนโลยีสมัยใหม ่

จากท้ังภาครัฐและเอกชน เพ่ือน�าไปสู ่ 

การพัฒนาประเทศ ผูท่ี้สนใจด้านเทคโนโลยี 

อวกาศและภูมิสารสนเทศ ไม่ควรพลาด 

รายละเอียดเพิ่มเติม http://geoinfotech.

gistda.or.th/2016/

ประกวดภาพถ่ายนกเหยี่ยว
วันนี้-๒๙ กุมภาพันธ์  

เ พ่ือสร ้างกระแสการเดินทางของ 

นักถ ่ายภาพ นักท ่องเท่ียวกลุ ่มดูนก 

ครอบครัว และเยาวชน ให้ร่วมท่องเท่ียว

แบบรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อมและสังคม 

รวมท้ังประชาสัมพันธ ์ กิจกรรมดูนก 

ในพ้ืนท่ี “แหล่งรวมนอนดงเหย่ียวด�า

ทุ่งใหญ่ปากพลี” แหล่งท่องเที่ยวเชิงนิเวศ

แห่งใหม่ จังหวัดนครนายก เรียนรู้ศึกษา

ธรรมชาตผ่ิานกิจกรรมท่องเท่ียวเชงิเกษตร  

ธรรมชาติ  และร ่วมสนุกกับกิจกรรม 

การประกวดภาพถ่ายหัวข้อ “นกเหย่ียวกับ

วิถีชุมชน  ณ ทุ่งใหญ่ปากพลี นครนายก” 

โดยก�าหนดส่งภาพเข้าประกวดตั้งแต ่

วันนี้-๒๙  กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙ สอบถาม

ข ้อมูลเพ่ิมเติมได ้ที่  ททท.ส�านักงาน

นครนายก โทร. (๐๓๗) ๓๑๒-๒๘๒ และ 

(๐๓๗) ๓๑๒-๒๘๔

วิถีถิ่น วิถีไทย วิถีโลก
๑-๒๖ กุมภาพันธ์

ณ ตลาดคลองผดุงกรุงเกษม ข้าง

ท�าเนยีบรฐับาล กับการจดังานทีน่่าสนใจ 

ในเดือนแห่งความรัก “วิถีถ่ิน วิถีไทย 

วิ ถี โลก”  งานที่ ถือ เป ็นแหล ่ งรวม

ผลิตภัณฑ ์ วัฒน ธรรมสร ้ า งสรรค ์ 

ทนุวัฒนธรรม สร้างมลูค่าจากภูมปัิญญา 

ไทยก้าวไปท่ัวโลก ในรูปแบบตลาด

วัฒนธรรมสร้างสขุ โดยมนีายกรฐัมนตรี

ให้เกียรติมาเป็นประธานในพิธีเปิด 

ภายในงานมีการออกร้านผลิตภัณฑ์

งานฝ ีมือ  แสดงสินค ้า พ้ืน ถ่ินจาก 

ทั่ วทุกภาค มหกรรมศิลปะพ้ืนบ้าน  

การออกร้านอาหารอร่อยของแต่ละท้องถ่ิน 

มีงานศิลปะ ภาพยนตร์ งานออกแบบ 

พร ้อมการบริการแพทย ์แผนไทย  

และอื่น ๆ อีกมากมาย ซึ่งไม่ควรพลาด

โดยเด็ดขาด

ปั่นจักรยานไทย-มาเลเซีย
๑๔ กุมภาพันธ์

ส�านักงานการท่องเที่ยวและกีฬา 

จังหวัดนราธิวาส ขอเชิญนักปั ่นร ่วม

กิจกรรมส�าคัญ “โครงการส่งเสริมการปั่น

จกัรยานท่องเทีย่ว ไทย-มาเลเซยี ประจ�าปี 

๒๕๕๙” โดยใช้เส้นทางบเูกะบงูอ ประเทศ

มาเลเซีย-ฮาลาบาลา จังหวัดนราธิวาส  

ในวนัที ่๑๔  กุมภาพันธ์  ๒๕๕๙  เพ่ือส่งเสรมิ 

การท่องเท่ียว กระชบัความสัมพันธ์ระหว่าง 

สองประเทศ เกิดการรวมกลุ ่มนักปั ่น 

จักรยานเพ่ือการออกก�าลังกาย และช่วย

ส่งเสริมการมีสุขภาพท่ีดี ซึ่งถือว่าเป็น 

การสร ้างเจตคติท่ีดีในด ้านการออก

ก�าลังกายของประชาชนท้ังสองประเทศ  

โดยเปิดรับนักปั่นจ�านวนจ�ากัด สอบถาม

รายละเอียดเพ่ิมเติมได้ ท่ี  ส�านักงาน 

การท่องเท่ียวและกีฬา จังหวัดนราธิวาส  

โทร. (๐๗๓) ๕๓๒-๑๖๒

พลงัสร้างสรรค์แห่งภาคเกษตรไทย
ผลส�าเรจ็จากการปลกูพืชใช้น�า้น้อย

นายวิเชียร คงรัก เป็นเกษตรกร

ผู้ปลูกข้าวโพดข้าวเหนียว และต้ม 

จ�าหน่ายเอง พ้ืนท่ีปลูกประมาณ  

๒.๕ ไร่ โดยแบ่งปลกูครัง้ละ ๑/๒ งาน 

สองอาทิตย์ปลูกครั้ง ปลูกหมุนเวียน

ตลอดท้ังปี เดมิปลกูข้าวโพดข้าวเหนยีว 

พันธ์ุผสมเปิด รายได้ ๕๐,๐๐๐ บาทต่อปี 

ศูนย์วิจัยพืชไร่ชัยนาทจึงได้แนะน�า 

ทดลองปลูกข้าวโพดข้าวเหนียวลูกผสมพันธุ์ชัยนาท 

๘๔-๑ ซึ่งเป็นพันธุ์รับรองเมื่อปี ๒๕๕๕ เป็นพันธุ์ที่ให้ 

ผลผลิตสูง และคุณภาพการบริโภคดี และแนะน�า

“ รายได ้๔๘,๐๐๐ บาทตอ่ไร่ 

รวมรายไดท้ัง้ปี ๑๔๐,๐๐๐ บาท 

ซึ่งตน้ทุนการผลิตประมาณ 

๗,๐๐๐ บาทตอ่ไร่ มีก�าไรสุทธิ 

ประมาณ ๔๐,๐๐๐ บาทตอ่ไร่”

เกษตรกรตวัอย่าง นายวิเชยีร คงรกั ประสบความส�าเรจ็ในการปลกูพืชใช้น�า้น้อย

เทคโนโลยีการผลิตของกรมวิชาการเกษตร ได้แก่  

วิธีการปฏิบัติ การดูแลรักษา การป้องกันก�าจัดโรค 

และแมลงศัตรู เพื่อให้ได้ผลผลิตสูง และมีคุณภาพดี

ผลการทดลองปลูกของเกษตรกร พบว่า เกษตรกร

มีความพึงพอใจในพันธุ ์นี้มาก สามารถปลูกและ

จ�าหน่ายได้ก�าไรดี อีกท้ังยังมีรสชาติอร่อย ผลผลิต 

ฝักสดท้ังเปลือกประมาณ ๓,๒๐๐ กิโลกรัมต่อไร่ 

จ�าหน่ายเป็นฝักสดท้ังเปลือก และต้มจ�าหน่ายเอง  

คิดเป็นรายได้กว่า ๔๘,๐๐๐ บาทต่อไร่ รวมรายได้ท้ังปี 

กว่า ๑๔๐,๐๐๐ บาท ซึ่งต้นทุนการผลิตอยู่ที่ประมาณ 

๗,๐๐๐ บาทต่อไร่ ท�าให้มีผลตอบแทนก�าไรสุทธิ 

ประมาณ ๔๐,๐๐๐ บาทต่อไร่เลยทีเดียว  

จากปัญหาภัยแล ้งท่ีเกิดขึ้น ท�าให ้ปริมาณน�้า 

ในเขื่อนหลักมีไม่เพียงพอต่อการท�าเกษตรกรรม

รัฐบาลจึงรณรงค์ให้พ่ีน้องเกษตรกรหันมาปลูกพืช 

ท่ีใช้น�้าน้อย เพื่อทดแทนการปลูกข้าวท่ีใช้ปริมาณ 

น�้ามาก ซึ่งมีเกษตรกรจ�านวนมากให้ความสนใจ 

และลงมือปฏิบัติจนประสบผลส�าเร็จ สร้างรายได ้

อย่างงดงาม โดยเกษตรกรตัวอย่างในคอลัมน์ 

คนบนัดาลใจฉบบัน้ีคือ “นายวเิชยีร คงรกั” เกษตรกร

ผู้ปลูกข้าวโพดข้าวเหนียวจากจังหวัดสิงห์บุรี

9ปีที่ ๒ ฉบับที่ ๑๙ วันที่ ๑ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๕๙เพื่อประชาชน
จดหมายข่าวรัฐบาล



วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

เทคโนโลยีและสารสนเทศ

เฝ้าระวงัภยัจากไฟป่า
ด้วยการใช้ภาพถ่ายดาวเทียม
การตรวจจบัและป้องกันไฟป่า ในปัจจบุนัสามารถท�าได้ง่ายขึน้ด้วยเทคโนโลยี

ทันสมัย โดยส�านักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์การ

มหาชน) หรือ “สทอภ.” หรือชื่อย่อภาษาอังกฤษว่า “จิสด้า (GISTDA)”  

ได้ใช้ข้อมลูภาพถ่ายดาวเทียมเพือ่การเฝ้าระวงัและตดิตามสถานการณ์ไฟป่า 

ได้อย่างมีประสิทธภิาพ

สทอภ. ท�าหน้าท่ีในการให้บรกิารข้อมลูภูมสิารสนเทศ 

บริการวิชาการจากดาวเทียมส�ารวจทรัพยากรธรรมชาติ 

รวมทั้งการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศให้เป็น

ประโยชน์ต่อประชาชน โดยหนึง่ในภารกิจส�าคญัคอื การเฝ้า

ระวังและตดิตามหมอกควันและไฟป่า อาท ิ๑) การตดิตาม 

หมอกควันและไฟป่า ๒) การหาพ้ืนท่ีเผาไหม้ หรือพ้ืนท่ี

เกดิไฟไหม้ ๓) การจดัท�าแผนทีค่าดการณ์พืน้ทีก่ารเสีย่ง

เกิดไฟป่าล่วงหน้า ๗ วัน ดังนี้

การติดตามหมอกควันและไฟป่า 
สทอภ. ได้น�าข้อมลูดาวเทยีมระบบโมดสิ ทีต่ดิตัง้บน

ดาวเทียมเทอราและอควา ท่ีพัฒนาโดยองค์การนาซา 

ซึ่งมีแถบการถ่ายภาพครอบคลุมพ้ืนที่ประเทศไทย และ

สามารถถ่ายภาพได้วันละ ๔ ช่วงเวลา มาประมวลผล

ต�าแหน่งจดุความร้อน และจ�าแนกแหล่งท่ีเกิดจดุความร้อน 

ในพ้ืนท่ีต่าง ๆ  ตามลักษณะการใช้ท่ีดินไว้ ๖ ประเภท ได้แก่ 

๑) ป่าอนุรักษ์ ๒) ป่าสงวนแห่งชาติ ๓) เขตการปฏิรูป 

ท่ีดินเพ่ือเกษตรกรรม (สปก.) ๔) พ้ืนท่ีเกษตรกรรม  

๕) พ้ืนที่ริมทางหลวง (๒๕๐ เมตร) และ ๖) ชุมชนอื่น ๆ 

และวิเคราะห์พ้ืนทีห่มอกควนัไฟ จากภาพสผีสมจรงิของ

ข้อมูลดาวเทียมเทอราระบบโมดิส ด้วยวิธีการวิเคราะห์

เชิงวัตถุ พร้อมตรวจสอบด้วยสายตา 

การวิเคราะห์หาพื้นที่เผาไหม้ (Burnt scar) 
วิเคราะห์และค�านวณพ้ืนท่ีเผาไหม้ (burnt scar)  

ด้วยการใช้ค่าความแตกต่างของดัชนีการเผาไหม้ ท่ีค�านวณจาก 

ภาพดาวเทียมแลนด์แซท-๘ โดยใช้ภาพต่างช่วงเวลา 

คอื ภาพก่อนเกิดและเมือ่เกิดไฟป่า จากความสมัพันธ์ค่า 

การสะท้อนแสงพ้ืนท่ีเกิดไฟป่า และข้อมลูพ้ืนท่ีขอบเขตต่าง ๆ  

เช่น พ้ืนท่ีเขตป่าสงวนแห่งชาต ิพ้ืนท่ีป่าอนุรกัษ์ พ้ืนที ่สปก. 

รวมถึงข้อมูลการใช้ประโยชน์ที่ดิน ฯลฯ มาร่วมวเิคราะห ์

โดยการซ้อนทบักัน เพ่ือทราบพ้ืนท่ีเกิดไฟป่า และหน่วยงาน 

ที่รับผิดชอบ เป็นต้น

คาดการณ์พื้นที่เสี่ยงเกิดไฟป่าล่วงหน้า ๗ วัน
จดัท�าแผนทีค่าดการณ์พ้ืนท่ีเสีย่งเกิดไฟป่า โดยประเมนิ 

ด้วยแบบจ�าลองคณิตศาสตร์ Model-Builder วิเคราะห์จาก

ปัจจยัเชงิพ้ืนที ่เช่น ๑) จดุความร้อนสะสมย้อนหลงั ๑๐ ปี 

๒) จุดความร้อนสะสมปัจจุบัน ย้อนหลัง ๗ วัน ๓) ดัชนี

ความต่างความชืน้ย้อนหลงั ๗ วนั ๔) ความถ่ีพ้ืนท่ีเผาไหม้ 

และ ๕) ประเภทการใช้ประโยชน์ท่ีดนิ เช่น ป่าผลดัใบ พ้ืนท่ี 

เกษตรกรรม หรือแหล่งน�้า ฯลฯ

นอกจากน้ี สทอภ. ได้มกีารรายงานสถานการณ์ไฟป่า 

และหมอกควันรายวัน แก่ผูส้นใจและหน่วยงานทีเ่ก่ียวข้อง 

ผ่านทางเว็บไซต์ http://fire.gistda.or.th 

ซ้าย แสดงพ้ืนท่ีเสีย่งต่อการเกิดไฟป่า อาทิ สแีดงคือเสีย่งมาก สเีหลอืงคือเสีย่งน้อย สเีขียวคือไม่เสีย่ง 
ขวา แสดงต�าแหน่งจุดความร้อนท่ีบอกถึงคณุภาพอากาศ อาท ิสส้ีมคอืมผีลกระทบต่อสขุภาพมาก

เพื่อประชาชน
จดหมายข่าวรัฐบาล

10 ปีที่ ๒ ฉบับที่ ๑๙ วันที่ ๑ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๕๙



ความมั่นคง

ปฏิรูปประเทศไทย

กระทรวงกลาโหมมคีวามพร้อมเตม็ทีใ่นการช่วยเหลอืประชาชน

 ๑. ระเบยีบกระทรวงการคลงั ว่าด้วยเงนิทดรอง

ราชการ เพือ่ช่วยเหลอืผู้ประสบภยัพบิตักิรณฉีกุเฉนิ 

พ.ศ. ๒๕๔๖ โดยอาศยัอ�านาจตามพระราชบญัญัติวธีิการ 

งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๐๒ ท่ีให้ส่วนราชการมีวงเงิน

ทดรองราชการ เพ่ือช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติฉุกเฉิน 

ในระหว่างทียั่งไม่ได้รบัเงนิงบประมาณรายจ่าย โดยเป็น 

การส�ารองเงินล่วงหน้า ก�าหนดวงเงินของแต่ละส่วน

ราชการไว้ และก�าหนดผู้ท่ีมีอ�านาจจัดสรรเงินทดรอง

ราชการ ตามความจ�าเป็นและเหมาะสมต่อภยัพิบตัน้ัิน ๆ 

นอกจากนี้  ยังก�าหนดให้แต่งตั้งคณะกรรมการให้ 

ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยฯ ทั้งในระดับจังหวัดและ

อ�าเภอ โดยมอี�านาจหน้าท่ีส�ารวจความเสยีหาย พิจารณา

ช่วยเหลือ ระดมสรรพก�าลัง ประสานงานกับทุกหน่วย 

อนมุตัค่ิาใช้จ่าย รวมทัง้จดัท�าโครงการขอรบัการสนับสนนุ 

งบประมาณ ก�าลังคน อุปกรณ์เครื่องมือ ฯลฯ ที่จ�าเป็น

จากส่วนกลาง อกีทัง้กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 

กฎหมายช่วยเหลอื เยียวยา ร่วมสูภ้ยัแล้ง
สามารถก�าหนดประเภทภัยพิบัติกรณีฉุกเฉินขนาดเล็ก 

หรือเฉพาะหน้าได้

๒. พระราชบัญญัติสงเคราะห์ผู ้ประสบภัย 

เน่ืองจากการช่วยเหลอืราชการ การปฏบิตังิานของชาติ 

หรือการปฏิบัติตามหน้าท่ีมนุษยธรรม พ.ศ. ๒๕๔๓ 

ได้ก�าหนดลักษณะผู้ประสบภัยและได้รับความคุ้มครอง 

คือเป็นผู้ท่ีถูกประทุษร้าย หรือได้รับอันตรายถึงขนาด 

สูญเสยีอวัยวะ หรอืสมรรถภาพในการท�างานของอวยัวะ

ส่วนใดส่วนหน่ึง หรอืทุพพลภาพ หรอืป่วยเจบ็จนไม่สามารถ 

ประกอบอาชีพได้ตามปกติ เพราะเหตุที่บุคคลนั้น 

ช่วยเหลอืราชการ หรอืปฏบิตังิานของชาต ิหรอืช่วยเหลอื 

บุคคลอื่นตามหน้าท่ีมนุษยธรรม ซึ่งพลเมืองดีพึงปฏิบัติ 

โดยบุคคลเหล่าน้ีมีสิทธิได้รับเงินชดเชย แต่มีข้อยกเว้น 

คือ กรณีที่อันตรายหรือความป่วยเจ็บน้ันเกิดขึ้นจาก 

ความประมาทเลนิเล่อ การจ่ายเงนิช่วยเหลอืสามารถแยก

พิจารณาได้ ดงันี ้๒.๑ กรณีทีผู่ป้ระสบภัยถึงแก่ความตาย 

ให้จ่ายเงินชดเชยแก่ทายาท รวมท้ังจ่ายเงินช่วยเหลือ

ค่าจัดการศพแก่ทายาท หรือผู้จัดการศพ ๒.๒ กรณีที่

ผู ้ประสบภัยต้องพิการทุพพลภาพขนาดหนัก จนเป็น

อุปสรรคในการประกอบอาชีพ จะได้รับเงินด�ารงชีพ 

ด้วยการจ่ายเป็นรายเดือน ๒.๓ ผู้ประสบภัยมีสิทธิได้รับ

ค่าใช้จ่ายในการรกัษาพยาบาลจากรฐั ท้ังน้ีการขอรบัเงนิ

สงเคราะห์ต้องท�าภายใน ๒ ปี นับแต่วันที่ผู้มีสิทธิได้รับ

ทราบถึงสิทธิของตน 

๓. พระราชบัญญัติธนาคารเพื่อการเกษตรและ

สหกรณ์การเกษตร พ.ศ. ๒๕๐๙ เฉพาะมาตรา ๑๐ (๓) 

กรณีภัยธรรมชาติสร้างความเสียหายแก่เกษตรกรรม 

พระราชบัญญัติธนาคารเพ่ือการเกษตรและสหกรณ์

การเกษตร ได้ก�าหนดให้ธนาคารฯ มอี�านาจในการจ่ายเงิน 

ชดเชยความเสียหายแก่ผู้มีอาชีพท�านา ท�าไร่ ท�าสวน 

เลี้ยงสัตว์ ประมง เลี้ยงไหมและสาวไหม ท�านาเกลือ  

ปลกูกล้วยไม้หรอืไม้ดอก ปลกูไม้สน ปลกูสวนป่า เลีย้งผึง้ 

เลี้ยงครั่ง เพาะเห็ด หรืออาชีพการเกษตรอื่น ๆ ตามที่

คณะกรรมการธนาคารฯ ก�าหนด โดยให้ประกาศใน 

ราชกิจจานเุบกษา และให้หมายความรวมถึงกฎหมายว่า

ด้วยการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรมด้วย

ทั้งนี้ รัฐบาลได้เร่งแก้ไขปัญหาในทุกมิติ เพ่ือให ้

คนไทยผ่านพ้นภัยพิบัติครั้งนี้ไปได้อย่างรวดเร็ว 

แม้ปัญหาภยัแล้งหรอืภยัพบิตัอ่ืินๆ จะยากต่อการระงบั 

ยับย้ังไม่ให้เกิดขึ้น แต่รัฐบาลก็ไม่เคยน่ิงนอนใจ 

มีการเตรียมความพร้อมอย่างเต็มที่เพื่อรองรับ

ผลกระทบ โดยตรวจสอบกฎหมายและระเบียบ 

ที่เกี่ยวข้องมาช่วยเหลือประชาชน ดังต่อไปนี้

11ปีที่ ๒ ฉบับที่ ๑๙ วันที่ ๑ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๕๙เพื่อประชาชน
จดหมายข่าวรัฐบาล

กระทรวงกลาโหม ในฐานะหน่วยสนบัสนนุตามแผน 

การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติมาอย่าง

ต่อเนื่อง ล่าสุดได้สั่่งการให้หน่วยท่ีขึ้นตรงศูนย์บรรเทา

สาธารณภัย กระทรวงกลาโหม และศูนย ์บรรเทา

สาธารณภัยเหล่าทัพ จัดเตรียมก�าลังพล ยุทโธปกรณ์  

และยานพาหนะให้พร้อม รวมทัง้ประสานงานกับหน่วยอืน่ 

ในพ้ืนที่รับผิดชอบ โดยยึดแผนบรรเทาสาธารณภัย 

กระทรวงกลาโหมปี ๒๕๕๘ เป็นแนวทางการปฏิบัติ 

โดยด�าเนนิงานโครงการบรูณาการฯ ซึง่คณะรฐัมนตรี 

ได้อนมุตัเิมือ่เดอืนสงิหาคม ๒๕๕๘ โดยกระทรวงฯ ได้สนบัสนนุ 

มาตรการท่ี ๖ เพ่ิมปรมิาณน�า้ต้นทุน ได้แก่ ขุดเจาะบ่อน�า้

บาดาล ๕๗๙ แห่ง และด�าเนินโครงการพัฒนาแหล่งน�า้

อุปโภคบริโภคในพ้ืนท่ีต่าง ๆ นอกเขตลุ่มน�้าเจ้าพระยา 

๑,๐๔๒ แห่ง ซึง่จะเสรจ็ในเดอืนกุมภาพันธ์ ๒๕๕๙ กองทัพบก 

ได้ด�าเนินโครงการแก้ปัญหาภัยแล้งเร่งด่วน ๑๖๔ โครงการ 

เสรจ็สิน้เรยีบร้อย ล่าสดุก�าลงัด�าเนนิงานโครงการแก้มลงิ 

๒๔ แห่ง ในพ้ืนที ่๔ จงัหวัด หนองคาย บงึกาฬ นครพนม 

และมุกดาหาร ซึ่งจะแล้วเสร็จในเดือนมีนาคม ๒๕๕๙

ปีนีศ้นูย์บรรเทาสาธารณภัยกองทพับก ได้เตรยีมงาน

โครงการ “ราษฎร์ รฐั ร่วมใจ ช่วยภัยแล้ง” ด้วยการน�าน�า้ 

อุปโภคบริโภคไปแจกจ่ายให้ประชาชน โดยร่วมมือ  

๕ หน่วยงาน ได้แก่ กองทัพบก การประปาส่วนภูมิภาค 

การไฟฟ้าส่วนภูมภิาค กรมทรพัยากรน�า้บาดาล และกลุม่

บรษิทั ปตท. จ�ากัด (มหาชน) ซึง่เป็นโครงการทีด่�าเนนิการ

กองทัพยดึแนวทางประชารฐั
ร่วมทุกภาคส่วนขจดัภัยน�า้แล้ง
รฐับาลมคีวามห่วงใยต่อสถานการณ์ปัญหาน�า้แล้งในปีน้ีเป็นอย่างมาก ซึง่คาดว่า 

จะเกิดขึน้ในหลายพืน้ท่ีของประเทศ และเกิดขึน้เรว็กว่าทุกปีท่ีผ่านมา พร้อมท้ังมี 

ห้วงเวลาการเกิดน�า้แล้งท่ียาวนาน จึงได้เตรยีมความพร้อมอย่างเตม็ท่ีตามแผน

บรรเทาสาธารณภยั และจัดท�าโครงการต่าง ๆ เพือ่ช่วยเหลอืพีน้่องประชาชน

มาอย่างต่อเนื่องเป็นประจ�าทุกปี 

 ในส่วนศูนย์บรรเทาสาธารณภัยอื่น ๆ ก็ได้เตรียม

ความพร้อมก�าลังพลและยุทโธปกรณ์ เพ่ือน�าศักยภาพ

กองทพัมาใช้ในการแก้ไขปัญหาทีส่�าคญัของชาต ิโดยศนูย์

บรรเทาสาธารณภัยกองทัพเรือ ได้เตรียมเรือระบายพล 

ขนาดใหญ่ เพ่ือล�าเลยีงน�า้จืดไปแจกจ่ายตามเกาะต่าง ๆ 

กรณีทีน่�า้ทะเลหนุนจนส่งผลกระทบต่อการผลติน�า้ประปา 

ทางศูนย์บรรเทาสาธารณภัยกองทัพเรือ ได้เตรียมเรือ 

ผลักดันน�้าเพ่ือผลักดันน�้าทะเลอีกทางหนึ่งด้วย ส�าหรับ

ศูนย์บรรเทาสาธารณภัยกองทัพอากาศ ได้ร่วมป้องกัน 

และบรรเทาความเดือดร้อนเฉพาะหน้า อาทิ การใช ้

อากาศยานโปรยเมลด็พันธ์ุไม้ป่าลงในพ้ืนทีป่่าเสือ่มโทรม 

การใช้อากาศยานช่วยสนับสนุนฝนหลวง โดยปี ๒๕๕๘ 

ได้ปฏิบัติการฝนหลวง ๘๐๐ เที่ยวบิน รวมถึงจัดเตรียม

อากาศยาน พร้อมตดิตัง้อปุกรณ์ถ่ายภาพ ส�าหรบัการบนิ

ลาดตระเวนและถ่ายภาพทางอากาศ เพ่ือใช้เป็นข้อมูล

วางแผนช่วยเหลือผู้ประสบภัยแล้งต่อไป 



เพื่อประชาชน
จดหมายข่าวรัฐบาล

12 ปีที่ ๒ ฉบับที่ ๑๙ วันที่ ๑ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๕๙

บริการเพื่อประชาชน


